
Zarządzenie Nr 12/2014 

Wójta  Gminy  Kłodawa 

 z dnia 27 maja 2014 r. 

 

w sprawie informacji z wykonana budżetu gminy za  2013 rok 

 

 Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (ofp)  

o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885  ze zm.),  

Wójt Gminy Kłodawa zarządza, co następuje: 

 

§ 1.  Realizując uchwałę Nr XXIII/177/12 Rady Gminy Kłodawa  z dnia 28 grudnia 2012 

roku w sprawie budżetu na rok 2013 wraz z późniejszymi zmianami, podaje się  informację  

z wykonania budżetu gminy za  rok 2013, który został zrealizowany w niżej podanych 

wielkościach: 

 

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych: 

1. Dochody budżetowe  plan 26.885.012,51 zł    wykonanie  24.806.118,84 zł, w tym: 

1) bieżące   plan 25.605.849,84 zł    wykonanie  24.514.616,36 zł, z tego: 

- kwoty środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy ofp. 

   plan     291.604,24 zł   wykonanie        138.831,05 zł, 

2) majątkowe            plan   1.279.162,67 zł    wykonanie       291.502,48 zł, z tego: 

- kwoty środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy ofp. 

   plan     234.836,24 zł   wykonanie       75.063,24 zł. 

 

2. Wydatki budżetowe  plan   24.802.313,51 zł   wykonanie   22.190.761,15 zł, w tym: 

1) bieżące  plan 21.194.816,75 zł    wykonanie  19.528.711,06 zł, z tego: 

- kwoty środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. ustawy ofp. 

   plan      142.416,57 zł   wykonanie       131.561,59 zł, 

 

2) majątkowe  plan   3.607.496,76 zł    wykonanie    2.662.050,09 zł, z tego: 

- kwoty środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. ustawy ofp. 

   plan     1.727.966,77 zł   wykonanie   1.425.021,54 zł. 

 

3. Nadwyżka budżetowa plan  2.082.699,00 zł    wykonanie   2.615.357,69 zł. 

 

II. Realizacja planów finansowych tzw.  zadań okołobudżetowych: 

1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami: 

1) dotacje   plan     2.221.851,69 zł   wykonanie     2.220.296,95 zł, 

2) wydatki  plan     2.221.851,69 zł    wykonanie    2.220.296,95 zł. 

2. Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych: 

1) dochody      plan       124.000,00 zł      wykonanie     121.137,10 zł, 

2) wydatki  plan       137.520,29 zł      wykonanie     127.643,39 zł. 



III. Kwoty udzielonych dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego: 

1. Dotacja celowa na pomoc finansową, udzielona na podstawie Porozumienia dla 

Powiatu Gorzowskiego na zadanie inwestycyjne w kwocie 506.995,24 zł na 

wykonanie drogi powiatowej na odcinku Chwalęcice – Kłodawa.  

2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach  

w wysokości 464.000 zł na realizację zadań statutowych. 

3. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie w wysokości 

204.400 zł na realizację zadań statutowych. 

 

IV. Dotacje udzielone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych: 

1. Dotacje celowe udzielone klubom sportowych działającym na terenie Gminy Kłodawa 

w wysokości 60.000 zł, na podstawie zawartych umów. 

 

V. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze 

wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 

 

Lp. Nazwa podatnika 

Imię i nazwisko podatnika 

Wysokość 

umorzonych 

kwot z 

odsetkami 

Przyczyny umorzenia 

1 Szafoni Ewa 780,00 zł. Ważny interes podatnika ( trudna sytuacja 

finansowa b- odpracowanie) 

2 Kowalczyk Jolanta 2.703,00 zł. Ważny interes podatnika ( trudna sytuacja 

finansowa - odpracowanie) 

3 Jaworek Roch 1.044,00 zł. Ważny interes podatnika ( trudna sytuacja 

finansowa i zdrowotna) 

4 Błaszkowski Zygmunt 1.052,00 zł. Ważny interes podatnika ( trudna sytuacja 

finansowa) 

5 Mączyńska Beata 1.353,00 zł. Ważny interes podatnika ( trudna sytuacja 

finansowa) 

6 Walczak Henryk 731,00 zł. Ważny interes podatnika ( trudna sytuacja 

finansowa) 

7 Żołędziejewski Wacław 1.786,00 zł. Ważny interes podatnika ( trudna sytuacja 

finansowa) 

8 Zespół Szkół w Różankach 947,00 zł. Waży interes publiczny ( brak możliwości 

egzekucji) 

 



Lp. Nazwa podatnika 

Imię i nazwisko podatnika 

Ulga w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty wraz z odsetkami 

1 Stachowiak Barbara 2.415,00 zł. Ważny interes podatnika ( trudna sytuacja 

finansowa) 

2 Hreniak Helena 923,80 zł. Ważny interes podatnika ( trudna sytuacja 

finansowa i zdrowotna) 

3 Judziński Marek, Małgorzata 4.813,00 zł. Ważny interes podatnika ( przypis za lata 

ubiegłe / trudna sytuacja finansowa) 

4 Derymacki Michał 2.372,12 zł. Ważny interes podatnika ( trudna sytuacja 

finansowa / zły stan zdrowia) 

 

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty.        

     

 

                                          Wójt Gminy Kłodawa 

 

 

                                                                     /Anna Mołodciak/ 


