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                                   I N F O R M A C J A   
        z realizacji  budżetu gminy Kołbaskowo za III kwartał 2011 r. 
 

Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zaplanowany został po stronie 

dochodów w wysokości 43.958.271 zł a po stronie wydatków 52.821.349 zł. 

W wyniku wprowadzonych zmian (zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych 

dla gminy na zadania własne i zadania zlecone, zmniejszenia subwencji 

,zwiększenia dochodów własnych gminy) dochody wzrosły o 532.902,05 zł i na 

koniec II kwartału 2011 r. plan dochodów wynosi 44.491.173,05 zł natomiast 

wydatki wzrosły o 1.694.093,05 i plan wydatków wynosi 54.515.442,05 zł. 

Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 10.024.269,00 zł nie znajdujących 

pokrycia w planowanych dochodach jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. 

        

Na koniec III kwartału 2011 roku gmina zrealizowała dochody na poziomie   

53,6 % planu tj. 23.862.133,77  zł  w tym dochody bieżące  na poziomie 76,3 % 

23.310.279,99 zł , a  dochody majątkowe  4,0 %  551.853,78 zł . Wydatki 

wyniosły  27.209.414,00 zł i stanowi to 50,0  %  realizacji planu  z tego wydatki 

bieżące  63,7 %   tj. 17.642.238,26 zł zaś wydatki majątkowe  35,7 %  tj. 

9.567.175,74 zł. 

 

Na zadania zlecone wydano łącznie  1.794.234,71 zł , i finansowano wydatki w 

zakresie; 

-   zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju    

    napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez  

  producentów rolnych                                                              68.553,15 zł                           

- administracji publicznej                                                          93.417,21  zł 

- aktualizacji spisu wyborców                                                      1.633,82 zł 

- opieki społecznej                                                                 1.630.630,53 zł 

 

Za okres od początku roku do 30 września  br. z budżetu gminy przekazano 

dotacje na ogólną kwotę 4.308.020,84 ( co stanowi  68,2  % zaplanowanych   na ten cel 

wydatków)  

 

Zobowiązania Gminy Kołbaskowo na koniec II kwartału  to niewymagalne 

zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, podatku 

dochodowego , dostaw robót i usług – 452.913,66 zł. 

 

Należności  Gminy  to: 

-  należności wymagalne   

    (z tyt. podatków i opłat)          1.944.492,65 zł, 

    ( z ty. Dostaw towarów i usług                      926,60 zł  

-  pozostałe należności                                         3.765.814,63 zł. 
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Posiadana gotówka i depozyty w banku           9.510.290,10 zł. 

 

 

Kołbaskowo  24.10. 2011 r. 

 

                                                                                               W Ó J T  

                                                                                       Małgorzata Schwarz 


