Informacja
o wykonaniu budŜetu Gminy Solina za I kwartał 2008 roku.
I. Realizacja budŜetu
-----------------------------------------------------------------------------------------------Wyszczególnienie
Plan po
Wykonanie
% wykon.
zmianach
w zł.i gr.
w zł.
------------------------------------------------------------------------------------------------1. D o c h o d y w tym:
16.282.887
4.559.406.25
28,00
1/ dochody własne
10.973.526
2.724.540,25
24,83
w tym:
- podatki
8.216.800
1.982.712,35
24,13
- opłaty
498.000
135.494,60
- dochody z majątku
622.000
188.510,63
30,31
- dochody związ.z realiz.
zadań zleconych
550
408,96
74,36
- udziały w podatkach
stanowiących dochód budŜ.
państwa/CIT,PIT/
1.187.026
232.513,23
19,59
- wpływy z opłat za zezwolena sprzedaŜ alkoholu
190.000
87.264,07
45,93
- środki na dofinansowanie
zadań realizowanych
z udziałem środków UE
- pozost.dochody własne
259.150
97,636,41
37,68
2/ dotacje celowe, w tym:
1.954.060
502.599,00
25,72
- na zadania z zakresu
administracji rządowej
1.773.360
432.499,00
24,39
- na zadania własne
180.700
70.100,00
38,79
3/ subwencja ogólna
3.355.301
1.332.267,00
39,71
w tym:
- część oświatowa
3.262.855
1.309.155,00
40,12
- część równowaŜąca
92.446
23.112,00
25,00
- uzupełnienie dochodów
2. W y d a t k i , w tym:
17.253.422
4.517.386,60
26,18
1/ wydatki bieŜące , z tego: 12.091.622
3.343.435,03
27,65
- dotacje dla GOKSiT
620.000
155.001,00
25,00
- wydatki na obsługę
długu/odsetki od poŜyczek/ 74.000
21.279,84
28,76
2/ wydatki majątkowe
5.161.800
1.173.951,57
22,74
1

w tym:
- inwestycyjne
4.796.800
1.158.951,57
24,16
- pomoc finansowa dla
innych jedn.samorz.teryt.
365.000
15.000,00
4,11
- zakupy inwestycyjne
3. Deficyt+ , nadwyŜka -970.535
+ 42.019,65
/dochody – wydatki/
4. Przychody ogółem:
1.485.905
1.099.104,75
73,97
w tym:
- poŜyczki
1.485.905
446.000,00
30,02
- wolne środki na rach.bank.
653.104,75
5. Rozchody ogółem:
515.370
48.040,00
9,32
w tym:
- spłaty poŜyczek
515.370
48.040,00
9,32
------------------------------------------------------------------------------------------------II. Zobowiązań wymagalnych na 31 marca 2008 r. gmina nie posiada.
III. Zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych poŜyczek w latach
poprzednich – 2.907.717,56 zł, w tym:
- poŜyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na finansowanie zadań inwestycyjnych
2.907.717.56 zł.
IV. Kwoty dotacji otrzymanych z budŜetu jednostek samorządu terytorialnego
oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu
terytorialnego:
1/ dotacje przekazane – 15.000 zł, w tym:
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lesku – 15.000 zł.
2/ Do 31 marca 2008 r. gmina nie otrzymała dotacji od innych jednostek
samorządu terytorialnego.
V. Do 31 marca 2008 r. Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji innym
podmiotom .
VI. Skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych
ulg ,odroczeń , umorzeń i zwolnień , w tym:
- skutki obniŜenia górnych stawek podatków – 95.776,59 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – 53.311,50 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /umorzenia/- 13.111,48
zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy /rozłoŜenie na
raty,odroczenie terminu płatności/- 91.042 zł.
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