KWARTALNA INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO DNIA 31.12.2012

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.
1240 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju podaje do publicznej wiadomości informację o
wykonaniu budżetu gminy Kudowa Zdrój do dnia 31.12.2012 roku.
I. Zrealizowane dochody wyniosły 31.316.078,04 zł co stanowi 93,18 % rocznego planu.
Wykonanie dochodów gminy wg ich struktury:
l.p.
1.

2.
3.

Rodzaj dochodów
Dochody własne

Plan po
zmianach
23.693.423,00

Wykonanie
21.445.494,40

% wykonania
planu
90,51

w tym: środki z budżetu UE
podatki i opłaty
udziały w podatkach
stanowiących dochody
budżetu państwa
Subwencja ogólna z budżetu
państwa

4.626.595,00
8.152.124,00
4.224.273,00

4.116.547,54
7.801.740,09
4.088.584,37

88,98
95,71
96,79

6.004.464,00

6.004.464,00

100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa
z tego : na zadania zlecone
na zadania własne
na zadania bieżące
realizowane przez gminę na
podstawie porozumień
Razem

3.912.052,48
1.718.614,48
2.192.438,00
1.000,00

3.866.119,64
1.709.515,14
2.155.604,50
1.000,00

98,83
99,47
98,32
100,00

33.609.939,48

31.316.078,04

93,18

II. Zrealizowane wydatki wyniosły 32.847.957,48 zł , co stanowi 93,38 % rocznego planu.
Wykonanie wydatków gminy wg ich struktury:
l.p.
Rodzaj wydatków
1.
2.

Wydatki bieżące
w tym: remonty
Wydatki majątkowe
Razem

Plan po
zmianach
27.963.563,48
897.187,00
4.884.394,00
32.847.957,48

Wykonanie
26.645.931,25
719.628,09
4.026.798,13
30.672.729,38

% wykonania
planu
95,29
80,21
82,44
93,38

III. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowiąca nadwyżkę
budżetu wyniosła 643.348,66 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz
finansowaniem deficytu budżetowego:
l.p.
Wyszczególnienie
Plan po
Wykonanie
% wykonania
zmianach
planu
1.
Nadwyżka / deficyt
761.982,00
643.348,66
2.
Przychody
3.171.018,00
3.171.018,60
100,00
z tego: a) kredyty i pożyczki
3.100.000,00
3.100.000,00
100,00
w tym: na realizację programów
1.711.384,00
1.517.322,49
88,66
realizowanych z udziałem środków
UE
b) inne źródła ( wolne
71.018,00
78.018,00
100,00
środki z rozliczenia ubr).
w tym: na pokrycie deficytu
3.
Rozchody
3.933.000,00
3.683.000,00
93,65
z tego: spłaty kredytów i pożyczek
3.933.000,00
3.683.000,00
93,65
w tym: zaciągniętych na realizację
1.300.000,00
1.468.999,00
113,00
programów realizowanych z
udziałem środków UE
IV. Stan zadłużenia gminy na 31.12.2012 roku wyniósł 15.995.766,77 zł w tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych – 15.557.656,34 zł,
- z tytułu zobowiązań wymagalnych - 438.110,43 zł.
V. Gmina nie udzieliła kredytów i pożyczek.
VI. Zobowiązania wymagalne samorządowych instytucji kultury – 1.111,86 zł.
VII. Gmina udzieliła dotacji następującym jednostkom samorządu terytorialnego:
- Województwu Dolnośląskiemu – na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn.
„Likwidacja Obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci
Szkieletowej” – 10.367,00 zł;
- Miastu Tuchola – na odbudowę zniszczonego budynku mieszkalnego i pomoc dla
poszkodowanej rodziny – 2.000,00 zł;
- Starostwu Powiatowemu w Kłodzku – na utrzymanie Lokalnego Systemu Osłony
Przeciwpowodziowej w Powiecie Kłodzkim – 1.245,00 zł;
VIII. Gmina otrzymała dotacje z następujących jednostek samorządu terytorialnego:
1. z Województwa Dolnośląskiego:
- na realizację zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w
granicach administracyjnych Miasta Kudowa-Zdrój w wysokości 207.656,00 zł.
IX. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń
lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych , którym
udzielono pomocy publicznej w okresie od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 zawiera zał. nr 1.

