
INFORMACJA 
        o wykonaniu budżetu gminy Drawsko Pomorskie    

za IV kwartały 2009 roku 

 

  

 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U.Nr 157, poz. 1240 zm.) Burmistrz Drawska Pomorskiego podaje informacje  o wykonaniu 

budżetu gminy za IV kwartały 2010 r. 

 

 A. Budżet             

1.  DOCHODY   

- plan                                                   47.363.479,78  zł, 

- wykonanie                                        48.940.511,74 zł tj.   103,3  % planu. 

 

2.  WYDATKI   

- plan                                                    53.485.152,78  zł, 

- wykonanie                                         52.246.458,40  zł tj.   97,7% planu.  

 

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 40.053.749,67  zł, co przy planie    

w kwocie 40.970.295,65 zł  stanowi  97,8 %. Natomiast wydatki majątkowe 

(inwestycyjne) zrealizowane zostały w wysokości  12.192.708,73 zł, co przy planie w 

kwocie  12.514.857,13  zł stanowi  97,4 %.  

 

3. DEFICYT – NADWYŻKA  BUDŻETOWA (1-2)     

     - planowany deficyt                       -  6.121.673,00  zł,                        

     - wykonany deficyt                        -  3.305.946,66  zł. 

 

4. PRZYCHODY  

   - plan                                                    9.663.532,00  zł, 

   - wykonanie                                         8.421.727,67  zł.    
     

B.  Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

     -  773.482,79 zł 

 

C. Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych -   

brak zobowiązań wymagalnych 

 

D. Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:  73.396,- zł. 

     Kwota dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:      695.000,- zł. 

 

E. Wykaz udzielonych poręczeń:  700.000,- zł dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

     Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim. 

 

 

 



F. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub 

rozłożono spłatę na raty w  2009  roku 

 

1. Brzeziński Roman                       ulga z tyt.nabycia gruntów  

2. Budzyńska Krystyna                    umorzenie                         746,00 zł  ważny interes podatnika 

3. Fabich Walerian                           umorzenie                    34.504,00 zł  zdarzenie losowe 

4. Fabich Walerian                           odroczenie   

5. Frątczyk  Edward i Barbara         umorzenie                         526,15 zł  ważny interes podatnika  

6. Gadzina Cezariusz                       ulga z tyt.nabycia gruntów 

7. Górska Stanisława                       ulga z tyt.nabycia gruntów 

8. Grzelak Henryk                            umorzenie                         931,00 zł  ważny interes podatnika  

9. Gwóźdź Robert, Węcławik  St.    rozłożenie na raty    

10.Janusz Jerzy                                 rozłożenie na raty  

11.Karasiński Józef                          umorzenie                          525,00 zł  zdarzenie losowe 

12.Kastl Magdalena                         ulga z tyt.nabycia gruntów 

13.K.D.T. Spółka z o.o.                    umorzenie                    14.116,00 zł  ważny interes podatnika  

    w upadłości 

14.Kłos Lech i Alicja                         umorzenie                        737,67 zł  ważny interes podatnika 

15.Kołodziejczyk Mirosław              umorzenie                         724,30 zł  skutki suszy 

16.Kowalski Ryszard                         rozłożenie na raty 

17.Krefft Janina                                 odroczenie  

18.Mazur Zbigniew                           odroczenie  

19.Michalski Jan                                rozłożenie na raty 

20.Oleszkiewicz Tadeusz                  umorzenie                         599,31 zł ważny interes podatnika 

21.Oborski Bogdan                            odroczenie  

22.Peka Tomasz                                 ulga z tyt.nabycia gruntów 

23.Piekarski Witold                            ulga z tyt.nabycia gruntów  

24.Podolski Mirosław                         umorzenie                         694,00 zł zdarzenie losowe 

25.Powchowicz Czesław                     rozłożenie na raty    

26.Rydel Piotr                                      umorzenie                      826,89 zł ważny interes podatnika 

27.Siemiński Marek                             umorzenie                   4.311,80 zł skutki suszy 

28.Siemiński Marek                             odroczenie 

29.Szymański Henryk                          odroczenie 

30.Ślósarczyk Monika                         ulga z tyt.nabycia gruntów 

31.Ważna Wioletta                              ulga z tyt.nabycia gruntów  

32.Wirecka Grażyna                            ulga z tyt.nabycia gruntów 

33.Włodarski Robert                            ulga z tyt.nabycia gruntów   

34.Zaręba Zbigniew                             umorzenie                       610,20 zł  ważny interes podatnika 

35.Zaręba Zbigniew                             odroczenie        

36.Zięba Andrzej i Joanna                   ulga z tyt.nabycia gruntów 

37.Żukowski Krzysztof                        umorzenie                    3.507,70 zł  ważny interes podatnika 

38.Żukowski Krzysztof                        rozłożenie na raty 

 

 

 

 

 

 

 



G. Wykaz  osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku 

 

 
1. „AL-SAMER” Spółka z o.o.         umorzenie             29.664,80 zł      ważny interes podatnika 

2. „AL-SAMER” Spółka z o.o.         odroczenie 

3. Bogin Marcin i Ilona                     umorzenie               2.481,00 zł       ważny interes podatnika 

4. Cież Michał                                   umorzenie               3.978,00 zł       zdarzenie losowe    

5. Szpital Powiatowy im.Matki         umorzenie           136.400,20 zł       ważny interes podatnika  

    Teresy z Kalkuty 

6. Topka Artur                                   umorzenie             15.102,00 zł       ważny interes podatnika 

7. Topka Artur                                   rozłożenie na raty    

 

 

 

Drawsko Pomorskie, 31 maja 2010 r. 

 

 
Burmistrz 

Drawska Pomorskiego 

       Zbigniew Ptak 

 


