
INFORMACJA NR 3/2013
BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA

z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2013 roku

1. Burmistrz Miasta Sławkowa działając 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 roku, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) podaje do publicznej 
wiadomości za okres II kwartału 2013 roku kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych 
należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy2) 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2013 roku

  Plan Wykonanie
Dochody w tym: 25 436 871,40 14 634 428,37

dochody bieżące 24 523 644,19 14 377 870,041. 

dochody majątkowe 913 227,21 256 558,33
Wydatki w tym: 24 451 375,60 12 114 662,80

wydatki bieżące 23 272 803,55 11 914 065,662. 

wydatki majątkowe 1 178 572,05 200 597,14
3. Kwota deficytu /nadwyżki 985 495,80 2 519 765,57
4. Przychody 1 900 000,00 0,00
5. Rozchody 2 885 495,80 992 084,62
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których 

mowa w art. 60 za II kwartał 2013 roku

Liczba decyzji Kwota umorzeń Tytuł umorzenia Podstawa prawna

- 
133,50 

umorzenie należności do których 
nie stosuje się przepisów ustawy 
ordynacja podatkowa 

uchwała Nr XLIV/466/10

 

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Bronisław Goraj

1) Zgodnie z art. 37 ust. 1 w/w ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca 
następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo 
nadwyżki, oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy.

2) Zgodnie z art. 60 środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności 
następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego: kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach 
określonych w niniejszej ustawie; należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego; 
wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych; wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych; 
wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych; należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich; dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych 
ustaw; pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.
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