
Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn 

 za 2011 rok. 

 

Na podstawie art.37 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240) Burmistrz Stawiszyna podaje do 

publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Miasta 

Stawiszyn za 2011r. 

 

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco: 

 

I. Dochody budżetowe na plan 26.086.145,00 zł wykonane zostały w kwocie    

   25.615.283,29  zł, co stanowi 98,19 % w tym:  

 

- dochody bieżące na plan 18.784.575,00 zł wykonano 18.313.712,68 zł  

   co stanowi 97,49 %  

- dochody majątkowe na plan 7.301.570,00 zł wykonano 7.301.570,61 zł  

   co stanowi 100 %  

 

II. Wydatki budżetowe na plan 29.595.072,00 zł , wykonane zostały w   

      kwocie  28.998.306,19 zł, co stanowi 97,98 % w tym: 

 

- wydatki bieżące na plan 17.452.193,00 zł wykonano 17.291.975,27 zł  

  co stanowi 99,08 %, 

- wydatki majątkowe na plan w wysokości 12.142.879,00 zł. wykonano 

  11.706.330,92 zł co stanowi 96,40 %.  

 

III. W 2011 r. na planowany deficyt w wysokości 3.508.927,00 zł wykonano  

       3.383.022,90 zł. Deficyt sfinansowano przychodami  z tytułu kredytów i  

       pożyczek oraz wolnymi środkami. 

 

IV. W 2011 r. zrealizowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów  

       i pożyczek w wysokości 4.900.000 zł. co stanowi  100 % planu oraz 

       spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 

       1.540.090,00 zł , co stanowi  100 % planu. 

        

V. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień    

     31.12.2011 r.  wynosi  10.096.010,00zł , co stanowi  38,70 %  

     planowanych dochodów ogółem.  

 

VI. W 2011 roku wykorzystano środki pochodzące z dotacji rozwojowej na: 

- realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji pt. ”Aktywne postawy – dobry krok w 



przyszłość”. Projekt jest współfinansowany  ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Wartość projektu wyniosła  36.767,17 zł.  kwota 

dofinansowania  - 32.887,96 zł. wsparcie dochodowe – wkład własny  - 

3.879.21 zł.  

-  realizowany w klasach I-III szkół podstawowych jest projekt „Radosna 

Edukacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.                     

Na realizację projektu Gmina i Miasto Stawiszyn otrzymała środki finansowe w 

wysokości  97 883, 18 zł. Projekt nie przewiduje zapewnienia wkładu własnego 

przez Beneficjenta.  Czas trwania projektu od 1 września 2011 do 30 czerwca 

2012 r. W ramach realizacji projektu zostały zakupione dla szkół pomoce 

dydaktyczne i sprzęt komputerowy na łączną kwotę 26 360,42 zł. 

 

VII. Dotacje z funduszy celowych na plan w wysokości 79.500,00 zł. 

otrzymano w wysokości 79.500,00 zł tj. 100 % z tego w dziale : 

- 600 – Transport i łączność - plan wykonano w 100 % tj. 79.500,00 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 następujące zadania : 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3247 P w miejscowości Zbiersk w zakresie 

chodnika” w wysokości 20 000,00 zł została zrealizowana w 100 %. 

- „Przebudowa drogi powiatowej 4342 P Janków – Stawiszyn i drogi Nr 4587 P 

na odcinku Stawiszyn – skrzyżowanie z droga krajową Nr 25” w wysokości 

16 000 zł. została zrealizowana w 100 %. 

- zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Zbiersk w wysokości 

5.000,00  zł zrealizowano w 100 %. 

- budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem w Zbiersku Cukrowni w ramach 

programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w tym: 

    a) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 

wysokości 236 290,00 zł wykonano 100 %, 

    b) dotacja z Ministerstwa Sportu  na planowaną kwotę 461 000,00 zł 

wykonano 100 %. 
 

 

 



 

IX. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

wykonano ogółem w 100 % na: 

- odnowienie rowów przydrożnych przy drogach powiatowych dotacja z 

budżetu Powiatu Kaliskiego w wysokości 12 000,00 zł. wykonanie 100 %. 

- usuwanie skutków klęski żywiołowej z budżetu gminy i miasta Rychwał w 

wysokości 5.000,00 zł. wykonanie 100 %. 

 - wykonanie remontu dachu w strażnicy OSP w Stawiszynie dotacja z budżetu 

Powiatu Kaliskiego w wysokości 5.000,00 zł. wykonanie 100 %. 

 

X. W 2011 r. z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn  nie udzielono dotacji  

innym jednostkom samorządu terytorialnego 

 

XI.W 2011 r. nie udzielono  poręczeń i gwarancji. 

 

XII. W 2010 roku nie  umorzono niepodatkowych należności budżetowych. 

 

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 2011 wraz ze wskazaniem wysokości 

umorzonych kwot i przyczyn umorzenia: 

Ulgi inwestycyjne: nie udzielono. 

Ulgi z tytułu nabycia gruntów:  

1.Pytlarz Karol  

2.Pytlarz Jerzy  

3.Duras Piotr 

4.Młynarczyk Mariola 

5.Mańka Daniel 

6.Anczykowski Arkadiusz 

7.Plota Arkadiusz 

8.Plota Piotr 

9.Król Martyna 



10.Mikołajczyk Walenty 

11.Rogacki Ireneusz 

12.Chenczke Krzysztof 

13.Chojnacki Mieczysław 

14.Kałuzna Beata 

15.Ozimek Bogdan 

16.Grabarek Krzysztof 

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadajacych osobowości prawnej, którym dokonano odroczenia, 

rozłożenia na raty, umorzenia podatku od środków transportowych, 

rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania 

pieniężnego: 

 

 

Nazwisko i imię  Przyczyna załatwienia wniosku 

Rybikowska Elżbieta Umorzenie 

odsetek- 

891.00zł  

ważny interes podatnika 

Bogulski Jan Umorzenie-

514,00 zł.  

ważny interes podatnika 

Młynarczyk Kazimierz Umorzenie 

odsetek-

4.934,00zł 

ważny interes podatnika 

Pilarska Małgorzata Umorzenie 

odsetek- 

705.00zł. 

ważny interes podatnika 

Bujak Marian Umorzenie- 

509.00zł 

ważny interes podatnika 

Sobczak Maria Umorzenie-

593.00zł 

ważny interes podatnika 

Maćkowski Sławomir Odroczenie-

3.584,00zł 

ważny interes podatnika 

Chojnacka-Lis Maria Odroczenie-

777,00zł. 

ważny interes podatnika 



Kantek Zbigniew  Odroczenie-

1.400,00zł. 

ważny interes podatnika 

Kleczewski Krzysztof  Odroczenie-

2.987,00zł 

ważny interes podatnika 

Kantek Zbigniew  Odroczenie-

2.837,50zł. 

ważny interes podatnika 

Drozdowski Marcin  Odroczenie-

1.698,00zł. 

ważny interes podatnika 

Gostyńska Halina Umorzenie 

odsetek-

1.177,00zł.  

ważny interes podatnika 

Trzebniak Mariusz Umorzenie 

odsetek-

1.274,00zł. 

ważny interes podatnika 

 

 

                                                                               Burmistrz Stawiszyna 

                                                                               mgr Robert Jarzębski 

 

Sporządziła: Anna Manikowska – Skarbnik Gminy i Miasta 

                              


