Informacja o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn
za 2010 rok.
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) Burmistrz Stawiszyna podaje do
publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta
Stawiszyn za 2010 rok.
Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:
I. Dochody budżetowe na plan 17.925.385,00 zł wykonane zostały w kwocie
17.539.422,17 zł, co stanowi 97,84 % w tym:
- dochody bieżące na plan 17.675.761 zł. wykonano 17.289.858,17 zł. tj.97,81%
- dochody majątkowe na plan 249.624,00 zł wykonano 249.564,00 zł tj. 99,97 %
II. Wydatki budżetowe na plan 19.725.595,00 zł , wykonane zostały w
kwocie 19.379.341,06 zł, co stanowi 98,24 % w tym:
- wydatki bieżące na plan 15.706.949,00 zł wykonano 15.544.875,27 zł
tj. 98,96 %,
- wydatki majątkowe na plan w wysokości 4.018.646,00 zł. wykonano
3.834.465,79 zł co stanowi 95,41 %.
III. W 2010 r. na planowany deficyt w wysokości 1.800.210,00 zł
budżet gminy i miasta zamknął się kwotą 1.839.918,89 zł.
i został sfinansowany przychodami z tytułu kredytu oraz
wolnymi środkami.
IV. W 2010 r. zrealizowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek w wysokości 2.980.000 zł. oraz spłacono raty zaciągniętych
kredytów i pożyczek w wysokości 1.106.790,00 zł .
V. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2010 r. wynosi 6.736.100,00zł , co stanowi 37,57 %
planowanych dochodów ogółem.
VI.W 2010 roku wykorzystano środki pochodzące z dotacji rozwojowej na
realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pt. „Aktywne postawy
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– dobry krok w przeszłość” – wykonanie w wysokości 65.009,86 zł. tj. 94,81
%.
VII. Dotacje z funduszy celowych na plan 39 600,00 zł otrzymano w
wysokości 39 600,00 zł tj. 125,81 % z tego w dziale:
- 600 – Transport i łączność - plan wykonano w 100 % tj. 39.600,00 zł - wpływ
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do
gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m,
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wykonano w 100 % - zgodnie z
zawartą umową wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 4586 w
miejscowości Zbiersk Cukrownia w zakresie chodnika - kwota dotacji
20.000 zł. – dotacja otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego w
Kaliszu.
IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
wykonano ogółem w 100 % na:
-zakup umundurowania dla członków orkiestry dętej oraz na wydatki związane z
funkcjonowaniem grupy tanecznej wykonano w 100 % na plan w wysokości
7 000 zł wykonano 7 000,00 zł. dotacja otrzymana z budżetu Starostwa
Powiatowego w Kaliszu.
-zakup specjalistycznego sprzętu związanego ochrona przeciwpożarową dla
OSP w Zbiersku zrealizowano w 100 % na plan w wysokości 3 000,00 zł
wykonano 3 000,00 zł. dotacja otrzymana z budżetu Starostwa Powiatowego w
Kaliszu.
X. W 2010r. z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn udzielono dotacji innym
jednostkom samorządu terytorialnego
– Starostwo Powiatowe w Kaliszu w kwocie 169 993,04 z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4584 P na odcinku Przyranie – Zbiersk Cukrownia i nr 4585 na
odcinku Przyranie - Mycielin.
XI.W 2010r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.
XII. W 2010 roku nie umorzano niepodatkowych należności budżetowych.
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XIII.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub
opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w
kwocie przewyższającej 500 zł w roku 2010 wraz ze wskazaniem wysokości
umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
1. Wielachowski Włodzimierz umorzenie łącz. zob.pięż. wraz z odsetkami 1.915,60 zł / ważny interes podatnika/
2. Waszak Bernard umorzenie podatku od nieruch. wraz z odsetkami –
1.203.00 zł. / ważny interes podatnika /
3. Parafia Ewang.-Augsburska umorzenie podatku od nieruchomości wraz
z odsetkami 4.440,41 zł. / ważny interes podatnika /
4.Pietrzak Jarosław umorzenie odsetek w kwocie 1.721,40 zł
/ważny interes podatnika /
5.Kamińska Teresa – rozłożenie na raty podatek rolny w kwocie 5.375,00 zł.
/ ważny interes podatnika /
6.Stachniak Joanna – rozłożenie na raty podatek od nieruchomości w kwocie
1.821,16 zł. / ważny interes podatnika /
7.Wielechowski Włodzimierz – rozłożenie na raty podatek od nieruchomości
w kwocie 4.043,60 zł /ważny interes podatnika/
8.Rutkowski Mariusz – rozłożenie na raty podatku rolnego w kwocie 622,15 zł
/ważny interes podatnika /
9.Kantek Zbigniew – rozłożenie na raty podatku od środków transportowych
w kwocie 8.305,00 zł /ważny interes podatnika /
10.Drozdowski Marcin-odroczenie podatku od środków transportowych
w kwocie 1.655,00 zł / ważny interes podatnika /
11.Popławski Czesław-umorzenie podatku od środków transportowych
wraz z odsetkami w kwocie 602.00zł / ważny interes podatnika/
12.Kantek Zbigniew-umorzenie odsetek od śr.transportowych
w kwocie 745,00zł /ważny interes podatnika/
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej
1. Posiłek Tomasz umorzenie podatku od nieruchomości wraz z odsetkami
w kwocie 617.00 zł /wazny interes podatnika/
2. Pawlak Tomasz umorzenie podatku od nieruchomości z odsetkami
w kwocie: 7.275.00 zł./ważny interes podatnika/
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3.Pilarska Małgorzata rozłożenie na raty podatku od nieruchomości
w kwocie 4.666,00 zł /wazny interes podatnika/
4.Gminna Spółdzielnia „SCH” Stawiszyn umorzenie podatku rolnego
w kwocie 4.451,00zł / wazny interes podatnika /
Ulgi z tytułu nabycia gruntów – ulgi ustawowe
1.Cieślak Krzysztof-ulga z tyt.nabycia gruntów
2.Kurdyk Jan -ulga z tyt.nabycia gruntów
3.Pytlarz Karol-ulga ztyt.nabycia gruntów
4.Lesień Stanisław-ulga ztyt.nabycia gruntów
5.Rogacka Ewa-ulga z tyt.nabycia gruntów
6.Owczarek Zyta-ulga ztyt.nabycia gruntów
7.Anczykowski Paweł-ulga z tyt.nabycia gruntów
8.Kolański Jan-ulga z tyt. nabycia gruntów
9.Sobczak Konrad-ulga z tyt nabycia gruntów
10.Głuszyński Jerzy-ulga z tyt.nabycia gruntów

Burmistrz Stawiszyna
/-/
mgr Robert Jarzębski

Informację przygotował:
Skarbnik Gminy i Miasta - Anna Manikowska
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