Knyszyn, 30.07.2019 r.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KNYSZYN ZA II kwartał 2019 .
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 30.06.2019 r. wynosi:
- po stronie dochodów 24.099.859 zł ( w tym dochody bieżące 22.475.596 zł i dochody
majątkowe 1.624.263 zł)
- po stronie wydatków 23.923.355 zł ( w tym wydatki bieżące 20.419.846 zł i wydatki
majątkowe 3.503.509 zł).
Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.322.325 zł stanowią:
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 800.000 zł,
- wolne środki w kwocie 522.325 zł.
Wolne środki w kwocie 838.655 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
Na dzień 30.06.2019 r. dochody wykonane wynoszą 12.911.095,13 zł, co stanowi 53,57 %
kwoty planu po zmianach, w tym:
- dochody bieżące 12.868.059,87 zł, co stanowi 57,26% planu,
- dochody majątkowe 43.035,26 zł, co stanowi 2,65% planu.
Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 11.383.955,51 zł, co stanowi 47,59%
planu po zmianach, w tym:
- wydatki bieżące 9.830.557,80 zł , tj. 48,15%,
- wydatki majątkowe 1.553.397,71 zł, tj. 44,34%.
Na dzień 30.06.2019 r. powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.527.139,62 zł. Kwotą
dochodów w wysokości 1.498.829 zł spłacono kredyt zaciągnięty w roku 2018 na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska w Knyszynie”
oraz zadania: „Wymiana pieców węglowych oraz oświetlenia ulicznego na ledowe w
Knyszynie”
Planowane przychody ogółem wynoszą 2.235.190 zł, w tym: kredyty i pożyczki planowane
do zaciągnięcia w kwocie 800.000 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 1.911.666 zł,
- udzielona pożyczka w kwocie 54.210 zł
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