Knyszyn, 30.04.2014 r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KNYSZYN ZA I kwartał 2014 r.
Podstawa prawna: Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Budżet gminy Knyszyn na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/221/13 Rady
Miejskiej w Knyszynie z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2014 rok.
Plan dochodów ogółem uchwalono na kwotę 14.454.268 zł, natomiast plan wydatków
ogółem na kwotę 15.479.868 zł. W wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 31.03.2014 r.
wynosi
- po stronie dochodów 17.544.747 zł ( w tym dochody bieżące 12.265.780 zł i dochody
majątkowe 5.278.967 zł)
- po stronie wydatków 17.423.593 zł ( w tym wydatki bieżące 12.286.780 zł i wydatki
majątkowe 5.136.813 zł).
Dochody w wysokości 1.246.190 zł pochodzące z refundacji z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczy się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające
finansowanie zadań inwestycyjnych.
Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.125.036 zł stanowią:
- planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w kwocie 1.125.036 zł.
Na dzień 31.03.2014 r. dochody wykonane wynoszą 4.725.036,08 zł, co stanowi 26,94 %
kwoty planu po zmianach, natomiast wydatki zrealizowane na dzień 31.03.2014 r. wynoszą
3.113.136,46 zł, co stanowi 17,87 % planu po zmianach.
Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 2.977.012,46 zł, co stanowi 24,23%, natomiast
wydatki majątkowe poniesione zostały w kwocie 136.124 zł, tj. 2,65% planu.
Na dzień 31.03.2014 r. powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.611.899,62 zł.
Dochody w kwocie 566.689,20 zł przeznaczone zostały na spłatę pożyczki zaciągniętej na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.
Planowane przychody ogółem wynoszą 1.885.308 zł, wykonane natomiast 367.063,66 zł.
Kwotę przychodów w wysokości 367.063,66 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych.
Rozchody ogółem po stronie planu wynoszą 2.006.462 zł, natomiast po stronie wykonania
725.007,20 zł, co stanowi 36,14%. Jest to kwota spłaconych rat kredytów na dzień 31.03.2014
r.
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