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Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) podaje się następujące informacje za 2010 r. 

1.Dochody budżetu gminy w 2010 r. wynosiły 9 489 690,78 zł  

 (plan 10 007 089 zł) i zostały wykonane w 94,83 %. 

    w tym: 

a) dochody własne – 3 703 057,74 zł 

w tym: 

 różne opłaty 39 629,37 zł, 

 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 124 650,00 zł, 

 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 43 014,46 zł, 

 opłaty z najmu i dzierżawy 121 733,50 zł, 

 wpływu z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo               

własności 6 987,90 zł, 

 sprzedaż mienia 134 770,75 zł, 

 wpływy z usług 100 623,26 zł, 

 różne dochody 38 735,24 zł, 

 podatek od nieruchomości 844 330,09 zł, 

 podatek rolny 23 149,00 zł, 

 podatek leśny 576,00 zł, 

 podatek od środków transportowych 145 768,83 zł 

 podatek od spadków i darowizn 7 901,00 zł, 

 podatek od czynności cywilnoprawnych 85 762,00 zł, 

 rekompensaty z tyt. utraconych dochodów 405 630,00 zł 

 podatek opłacany w formie karty podatkowej 855,40 zł, 

 opłata od posiadania psów 4 450,00 zł 

 opłata targowa 74 325,00 zł, 

 odsetki od nieterminowych wpłat 10  489,72 zł, 

 opłata skarbowa 15 505,59 zł, 

 opłata eksploatacyjna 478,25 zł, 

 opłata produktowa 1 588,73 zł, 

 opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57 817,54 zł, 

 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  1 120 204,00 zł, 

 udział w podatku dochodowym od osób prawnych   233 358,95 zł, 
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 pozostałe odsetki 53 590,06 zł, 

 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   

7 133,10 zł. 

b) dotacje celowe – 2 331 688,04 zł 

         w tym: 

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

 z budżetu Unii Europejskiej 763 753,69 zł, 

 dotacje z funduszy celowych 200 000 ,00 zł, 

 dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie 

ustawami 1 163 744,73 zł, 

 dotacje na zadania własne 175  290,62 zł, 

 dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami  

administracji rządowej 2 500,00 zł, 

 dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia 25 000,00 zł, 

 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 1 399,00 zł. 

 

c) subwencja ogólna – 3 454 945,00 zł 

         w tym: 

 część oświatowa        3 077 970,00 zł, 

 część wyrównawcza     326 858,00 zł, 

 część równoważąca       50 117,00 zł. 

 

2. Wydatki budżetu gminy  w 2010 r. wynosiły 12 207 364,38 zł  

    (plan 12 637 050 zł) i zostały wykonane w 96,60 %. 

 W tym: 

 wydatki bieżące              8 028 713,32 zł 

 wydatki majątkowe         4 178 651,06 zł. 

 

3. Rok budżetowy 2010 został zamknięty saldem ujemnym i wynosił 2 717 673,60 zł. 

 

4. Środki wolne za 2010 r. wynosiły 97 980,84 zł. 
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5. Kwota otrzymanych dotacji celowych  w 2010 r. na realizację programów 

      finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosiła 

      763 753,69 zł. (Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci 

      wodociągowej w mieście Skórcz – etap III). Zadanie realizowane jest w ramach 

      Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Pomorskiego na lata  

      2007 – 2013  Oś 8. Lokalna infrastruktura podstawowa  Działanie 8.2 Lokalna 

     infrastruktura ochrony środowiska.  

 

6. Na dzień 31.12 2010 r. w Urzędzie Miejskim nie wystąpiły zobowiązania 

      wymagalne(art.72 ust. 1 pkt 4 u. o f.p.) natomiast zobowiązania wymagalne 

      wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Miejskiej w kwocie 71 315,93 zł.  

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat 

udzielono  ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie 

przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot  

i przyczyn umorzenia oraz  którym udzielono pomocy publicznej umieszczono na 

stronie BIP zakładka „Podatki i opłaty lokalne”. 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu, wykonanie planów finansowych instytucji 

kultury oraz informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Skórcz na dzień 31 grudnia 

2010 r. umieszczono na stronie BIP w Zarządzeniach Burmistrza w 2011 r.  

(Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 17 marca 2011 r.). 

 

 

 

                                                           Burmistrz Miasta  

                                                            Ryszard Dąbek 


