
Informacja o wykonaniu budżetu gminy za rok 2006. 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Plan po 
zmianach  

Wykonanie Wykonanie 
planu w % 

I. Dochody  9 965 453 10 033 587 100,7 
1 Dochody własne: 

 w tym: 
 

3 749 266 3 897 512 103,9 

a podatki i opłaty lokalne 1 199 543 1 229 499 102,5 
  w tym podatek od 

nieruchomości 
875 453 890 660  101,7 

b dochody z mienia 186 608 172 779 92,6 
c udziały w podatkach 

dochodowych stanowiących 
dochód budżetu państwa 

1 448 561 1 509 331 104,2 

d pozostałe dochody 914 554 985 903 107,8 
2 Subwencje 4 089 383 4 089 383 100 
3 Dotacje 

w tym na zadania: 
2 126 804 2 046 692 96,2 

a zlecone i powierzone 1 450 120 1 428 609 98,5 
b własne 676 684 618 083 91,3 
II Wydatki budżetu 

ogółem 
9 895 657 9 503 159 96 

 
1 Wydatki bieżące 

 
8 995 533 8 603 197 95,6 

2 Wydatki majątkowe 900 124 899 962 100 
III Wynik  69 796 530 428 760 
IV Źródła sfinansowania 

deficytu budżetowego 
251 375 0 0 

1. Nadwyżka budżetowa z lat 
ubiegłych 

0 0 0 

2 pożyczki 0 0 0 
3 kredyty 0 0 0 
4 Papiery wartościowe 

wyemitowane przez gminę 
0 0 0 

6 inne 251 375 0 0 
V Obsługa zobowiązań w 

bieżącym roku 
321 171 321 171 100 

 
 Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2006 roku wynosi  

1 029 914 zł. W roku 2006 gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek. Spłaty rat kredytów                 

i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosły 321 171 zł. Wynikiem wykonania 

budżetu na 31 grudnia 2006 roku jest nadwyżka budżetowa w wysokości 530 428 zł. 

 Wymagalnych zobowiązań na 31 grudnia 2006 roku gmina nie posiada. 

Należności wymagalne na 31 grudnia 2006 roku wynoszą 159 638 zł. 
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 W 2006 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 2 046 692 zł, gmina zaś nie 

udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego, nie udzielała również poręczeń 

ani gwarancji. 

 Informację o osobach prawnych i fizycznych oraz jednostkach organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2006 w zakresie podatków lub opłat 

udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł 

przedstawia poniższa tabela. 

 
 
 
 
L. p. 

 
Imię i nazwisko lub nazwa /Firma/ 
 

  
                             Kwota 

I. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym umorzono/ 
odroczono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych  z uwagi na interes publiczny. 

                                                     brak 
II. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym umorzono/ 

odroczono zaległości  podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych  z uwagi na ważny interes 
strony.               

  1.                                                      brak 
III. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym umorzono/ 

odroczono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych z uwagi na interes publiczny      
i ważny interes strony.  

                                                       brak 
IV. Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,                          

którym umorzono zaległości podatkowe  ze względu na ważny interes strony. 
   1. Cezary Mosakowski                                                            1769,30 zł 
V. Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,                          

którym umorzono zaległości podatkowe ze względu na interes publiczny.  
                                                       brak 
VI. Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, którym 

umorzono zaległości podatkowe ze względu na ważny interes strony i interes publiczny. 
                                                       brak 
 
Przedsiębiorcom nie udzielano pomocy publicznej. 
 
 
 
 

        Wójt Gminy 
 

         Józef Mosakowski 
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