Knyszyn, 31.10.2018 r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KNYSZYN ZA III kwartał 2018
r.
Podstawa prawna: Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366)
Budżet gminy Knyszyn na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVIII/244/17 Rady
Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2018 rok.
Plan dochodów ogółem uchwalono na kwotę 22.651.800 zł, natomiast plan wydatków
ogółem na kwotę 26.207.396 zł. Dochody w wysokości 1.294.404 zł pochodzące z refundacji
z budżetu Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu zaciągniętego na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego. W wyniku dokonanych zmian budżet
na dzień 30.09.2018 r. wynosi:
- po stronie dochodów 22.593.505 zł ( w tym dochody bieżące 21.003.750 zł i dochody
majątkowe 1.589.755 zł)
- po stronie wydatków 26.149.101 zł ( w tym wydatki bieżące 19.558.092 zł i wydatki
majątkowe 6.591.009 zł).
Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3.555.596 zł stanowią:
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 3.555.596 zł.
Na dzień 30.09.2018 r. dochody wykonane wynoszą 17.169.045,32 zł, co stanowi 76,00 %
kwoty planu po zmianach, natomiast wydatki zrealizowane na dzień 30.09.2018 r. wynoszą
13.808.719,93 zł, co stanowi 52,81% planu po zmianach.
Dochody bieżące osiągnęły kwotę 16.814.728,50 zł, co stanowi 80,06% planu, dochody
majątkowe zaś 354.316,82 zł, tj. 22,29% planu.
Wydatki bieżące poniesione zostały w kwocie 13.661.499,21 zł, co stanowi 69,85%,
natomiast wydatki majątkowe poniesione zostały w kwocie 147.220,72 zł, tj. 2,24% planu.
Na dzień 30.09.2018 r. powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 3.360.325,39 zł.
Planowane przychody ogółem wynoszą 5.384.000 zł, wykonane natomiast 3.363.519,82 zł.
Kwotę przychodów w wysokości 3.363.519,82 zł stanowią wolne środki z lat ubiegłych w
kwocie 1.673.519,82 zł i kredyty zaciągnięte w kwocie 1.690.000 zł. Rozchody ogółem po
stronie planu wynoszą 1.828.404 zł, natomiast po stronie wykonania 1.687.404 zł. Jest to
kwota spłaconych rat kredytów na dzień 30.09.2018 r.
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