
INFORMACJA NR 2/2012
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 29 maja 2012 r.

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Urzędu Miasta Sławków 
za 2011 rok. 

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit. a-g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych1) (Dz.U. 
z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sławkowa podaje do publicznej wiadomości za 2011 
rok następujące informacje: 

Dane dotyczące wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2011 rok. 
  Plan Wykonanie 

Dochodody w tym: 26 462 588,59 25 718 314,59 
dochody bieżące 23 027 836,29 22 305 778,28 1. 

dochody majątkowe 3 434 752,30 3 412 536,31 
Wydatki w tym: 25 193 310,29 23 778 920,80 

wydatki bieżące 22 292 287,29 21 192 464,48 2. 

wydatki majatkowe 2 901 023,00 2 586 456,32 
3. Kwota deficytu / nadwyżka 1 269 278,30 1 939 393,79 
4. Przychody 2 495 321,00 2 244 567,65 
5. Rozchody 3 764 599,30 3 764 599,08 

 

Kwota wykorzystanych w 2011 roku środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy2) . 414 753,84 

Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 
1 pkt 4 ustawy3) 0,00 

Kwoty dotacji otrzymane z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. 269 279,91 

Kwoty dotacji udzielone innym jednostkom 
samorządu terytorialnego. 105 595,70 

 
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji 

Lp. Dane podmiotu któremu udzielono poręczenie 
lub gwarancję Poręczenie / gwarancja 

1. Wspólnota Mieszkaniowa poręczenie 
 

1) Zgodnie z tym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 
maja roku następnego informację obejmującą: a) dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, b) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2, c) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, e) wykaz 
udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.

2) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

3) Są to wymagalne zobowiązania: a) wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych 
decyzji administracyjnych; b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą 
dłużnikiem.
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Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, którym w 2011 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub 
rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 

L.p. 

Nazwa osoby 
prawnej, fizycznej lub 

jednostki 
organizacyjnej 
nieposiadającej 

osobowości prawnej 

Tytuł ulgi Kwota 
główna Odsetki Przyczyna umorzenia 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Nocoń Stanisława, 
Nocoń Marian s.c. 

Odroczenie 
terminu 
płatności 
zaległości 
podatkowej 

23 928,55 6 297,00 ważny interes podatnika 

2. Bendek Leszek 

Odroczenie 
terminu 
płatności 
zaległości 
podatkowej 

2 943,00 51,00 ważny interes podatnika 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej którym udzielono pomocy publicznej w 2011 r. 

W 2011 roku nie udzielono pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym. 

 

z up. Burmistrza Miasta
ZASTĘPCA BURMISTRZA 

dr inż. Marek Ciepaj
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