Knyszyn, 30.07.2020 r.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY KNYSZYN ZA II kwartał 2020 .
Podstawa prawna: Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j. ze zm. )
Budżet gminy Knyszyn na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XIII/79/19 Rady
Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2020 rok.
Plan dochodów ogółem uchwalono na kwotę 24.661.609 zł, natomiast plan wydatków ogółem
na kwotę 28.976.953 zł.
W wyniku dokonanych zmian budżet na dzień 30.06.2020 r. wynosi:
- po stronie dochodów 26.921.531 zł ( w tym dochody bieżące 23.051.833 zł i dochody
majątkowe 3.869.698 zł)
- po stronie wydatków 31.208.766 zł ( w tym wydatki bieżące 22.960.345 zł i wydatki
majątkowe 8.248.421 zł).
Źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4.287.235 zł stanowią:
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 3.700.000 zł,
- wolne środki w kwocie 552.130 zł,
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 35.105 zł wynikającymi z
rozliczenia dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu oraz
poniesionych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
Wolne środki w kwocie 628.600 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
Na dzień 30.06.2020 r. dochody wykonane wynoszą 12.880.580,46 zł, co stanowi 47,84 %
kwoty planu po zmianach, w tym:
- dochody bieżące 12.537.417,80 zł, co stanowi 54,38% planu,
- dochody majątkowe 343.162,66 zł, co stanowi 8,86% planu.
Wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 13.794.312,40 zł, co stanowi 44,20%
planu po zmianach, w tym:
- wydatki bieżące 11.088.325,57 zł , tj. 48,29%,
- wydatki majątkowe 2.705.986,83 zł, tj. 32,80%.
Na dzień 30.06.2020 r. powstał deficyt budżetowy w kwocie 913.731,94 zł.
Planowane przychody ogółem wynoszą 4.915.835 zł.
Wykonane przychody wynoszą 4.362.114,36 zł.
Kwotę przychodów stanowią:
- zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000 zł,
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w
kwocie 2.827.009,80 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o
finansach publicznych w kwocie 35.104,56 zł
Rozchody ogółem po stronie planu wynoszą 628.600zł, w tym:
- planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 628.600 zł,
Rozchody ogółem po stronie wykonania wynoszą 493.800 zł, w tym:
- spłacone kredyty i pożyczki w kwocie 493.800 zł.
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