KWARTALNA INFORMACJA
O WYKONANIU BUDśETU GMINY KUDOWA ZDRÓJ
ZA OKRES OD 01.01.2009 DO DNIA 31.03.2009

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U Nr
249, poz. 2104 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy Zdroju podaje do publicznej
wiadomości informację o wykonaniu budŜetu gminy Kudowa Zdrój do dnia 31.03.2009 roku.

I. Zrealizowane dochody wyniosły 5.669.288,82 zł. co stanowi 18,25 % rocznego planu.
Wykonanie dochodów gminy wg ich struktury:
l.p.
1.

2.
3.

Rodzaj dochodów
Dochody własne
w tym: środki z budŜetu UE
podatki i opłaty
udziały w podatkach
stanowiących dochody
budŜetu państwa
Subwencja ogólna z budŜetu
państwa
Dotacje celowe z budŜetu
państwa
z tego : na zadania zlecone
na zadania własne
Razem

Plan po
zmianach
21.998.809
4.061.291
6.185.804
3.571.392

Wykonanie
2.970.905,82
0,00
1.659.830,29
712.040,87

% wykonania
planu
13,50
0,00
26,83
19,94

5.501.070

1.914.409,00

34,80

3.559.462

783.974,00

22,03

2.245.764
1.313.698
31.059.341

515.941,00
268.033,00
5.669.288,82

22,97
20,40
18,25

II. Zrealizowane wydatki wyniosły 5.569.069,27 zł , co stanowi 18,00 % rocznego planu.
Wykonanie wydatków gminy wg ich struktury:
l.p.
Rodzaj wydatków
Plan po
zmianach
1.
Wydatki bieŜące
23.456.183
w tym: remonty
1.062.876
2.
Wydatki majątkowe
7.477.071
Razem
30.933.254

Wykonanie
4.984.062,18
61.000,91
585.007,09
5.569.069,27

% wykonania
planu
21,25
5,74
7,82
18,00

III. RóŜnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami budŜetu gminy stanowiąca
nadwyŜkę budŜetu wyniosła 382.694,27 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z rozdysponowaniem nadwyŜki budŜetowej
oraz finansowaniem deficytu budŜetowego:
l.p.
Wyszczególnienie
Plan po
Wykonanie
% wykonania
zmianach
planu
1.
NadwyŜka / deficyt
-126.087
382.694,27
2.
Przychody
1.500.000
579.531,27
38,64
z tego: a) kredyty i poŜyczki
1.500.000
579.531,27
38,64
w tym: na realizację
0
0,00
programów realizowanych z
udziałem środków UE
b) inne źródła ( wolne
579.531,27
środki z rozliczenia ubr).
w tym: na pokrycie deficytu
0
0,00
0,00
3.
Rozchody
1.626.087
196.837
46,34
z tego: kredytów i poŜyczek
1.626.087
196.837
46,34
w tym: zaciągniętych na
realizację programów
realizowanych z udziałem
środków UE

IV. Stan zadłuŜenia gminy na 31.03.2009 roku wyniósł 4.766.195,08 zł w tym:
- z tytułu kredytów i poŜyczek długoterminowych – 4.114.250,00 zł
- z tytułu zobowiązań wymagalnych - 651.945,08 zł,
V. Gmina nie udzieliła kredytów ani poręczeń.
VI. Samorządowe instytucje kultury : : brak zobowiązań wymagalnych

Burmistrz Miasta
Czesław Kręcichwost

