
INFORMACJA 

WÓJTA GMINY WARLUBIE 

z dnia 17 marca 2009 r. 

 

Podstawowe wielkości w zakresie wykonania budżetu gminy Warlubie za 2008 r. 

 

Dochody ogółem - plan 17.019.297 zł, wykonanie 14.800.226,86 zł, w tym:  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan 

2.849.913 zł, wykonanie 2.849.741,20 zł,  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  

- plan 604.006 zł, wykonanie 569.838,86 zł,  

- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego – plan 12.301 zł, wykonanie 2.494,90 zł,  

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł – plan 1.990.723 zł, wykonanie – 87.888,80,  

- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie własnych inwestycji – plan 110.000 zł, wykonanie – 110.000 zł,  

- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 4.000 zł, 

wykonanie 3.986,32 zł,  

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne – plan 500.000 zł, 

wykonanie 0 zł,  

- dotacja rozwojowa – plan 144.257 zł, wykonanie - 142.873,72 zł,  

- subwencje – plan 7.127.319 zł, wykonanie 7.127.319,00 zł, w tym: 

subwencja oświatowa – plan 4.606.739 zł, wykonanie 4.606.739,00 zł,  

subwencja wyrównawcza – plan 2.520.580 zł, wykonanie 2.520.580,00 zł. 

2. Wydatki ogółem – plan 17.828.213 zł, wykonanie 13.995.704,13 zł 

a) wydatki bieżące – plan 12.873.931 zł, wykonanie 12.332.512,86 zł, w tym:  

- dotacja dla zakładu budżetowego – plan 37.707 zł, wykonanie 21.997 zł,  

- dotacja dla instytucji kultury – plan 106.518 zł, wykonanie 106.518 zł, 

- dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją 

zadań gminy – plan 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł,  

- dotacja dla stowarzyszeń – plan 61.000 zł, wydatki 61.000 zł,  

- pozostałe dotacje celowe na podstawie porozumień – plan 1.700 zł, wykonanie 1.696,80 zł, 

b) wydatki inwestycyjne – plan 4.954.282 zł, wykonanie 1.663.191,27 zł,  

3. Przychody – plan 1.065.460 zł, wykonanie – 2.551.304,46 zł. 

4. Rozchody – plan 256.544 zł, wykonanie 256.544 zł. 

5. Przychody i wydatki zakładów budżetowych – plan 2.196.867 zł, wykonanie 2.182.355,22 zł.  

6. Przychody i rozchody Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 22.000 zł, wykonanie 36.240,91 zł.  

7. Przychody i rozchody instytucji kultury – plan 112.008 zł, wykonanie 111.925,50 zł. 

 

 Wójt Gminy 

 Krzysztof Michalak 

 


