Knyszyn, 06.05.2019 r.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KNYSZYN ZA I kwartał 2019 r.
Podstawa prawna: Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tekst jednolity )
Budżet gminy Knyszyn na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/14/18 Rady
Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2019 rok.
Plan dochodów ogółem uchwalono na kwotę 23.472.166 zł, natomiast plan wydatków ogółem
na kwotę 22.686.682 zł. Dochody w wysokości 1.498.829 zł pochodzące z refundacji z
budżetu Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę kredytu zaciągniętego na
wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych. W wyniku dokonanych zmian budżet na
dzień 31.03.2019 r. wynosi:
- po stronie dochodów 23.670.334 zł ( w tym dochody bieżące 22.046.289 zł i dochody
majątkowe 1.624.045 zł)
- po stronie wydatków 22.884.850 zł ( w tym wydatki bieżące 19.979.493 zł i wydatki
majątkowe 2.905.357 zł).
Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 713.345 zł stanowią:
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 713.345 zł.
Ponadto planuje się zaciągnięcie kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek w kwocie 838.655 zł.
Na dzień 31.03.2019 r. dochody wykonane wynoszą 6.822.949,78 zł, co stanowi 28,83 %
kwoty planu po zmianach, w tym:
- dochody bieżące 6.803.590,18 zł, co stanowi 30,86%,
- dochody majątkowe 19.359,60 zł, co stanowi 1,20%
Wydatki zrealizowane na dzień 31.03.2019 r. wynoszą 5.977.907,82 zł, co stanowi 26,13%
planu po zmianach, w tym:
- wydatki bieżące 4.760.065,14 zł , tj. 23,83%,
- wydatki majątkowe 1.217.842,68 zł, tj. 41,92%.
Na dzień 31.03.2019 r. powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 845.041,96 zł. Kwotą
dochodów w wysokości 998.829 zł spłacono kredyt zaciągnięty w roku 2018 na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska w Knyszynie”.
Planowane przychody ogółem wynoszą 1.626.210 zł, w tym: kredyty i pożyczki planowane
do zaciągnięcia w kwocie 1.552.000 zł oraz spłata pożyczki udzielonej w roku 2018 i w roku
2019 w kwocie 74.210 zł.
Wykonane przychody wynoszą 2.566.933,53 zł.
Kwotę przychodów w wysokości 2.566.933,53 zł stanowią: wolne środki z lat ubiegłych.
Rozchody ogółem po stronie planu wynoszą 2.411.694 zł, w tym:
- planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2.357.484 zł,
- planowana pożyczka do udzielenia w kwocie 54.210 zł
Rozchody ogółem po stronie wykonania wynoszą 1.205.124 zł, w tym:
- spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 1.150.914 zł,
- udzielone pożyczki w kwocie 54.210 zł
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