
Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za II kwartał 2013 roku 

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Wójt Gminy Koźminek podaje do publicznej wiadomości 

informację o wykonaniu budżetu Gminy Koźminek za II kwartał 2013 roku.  

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco: 

 

 

W II kwartale 2013 roku Gmina Koźminek osiągnęła nadwyżkę w wysokości 2 219 306,41 zł na pla-

nowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2 670 396,00 zł  

W ciągu II kwartału 2013 roku spłacone zostały raty zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 

1 633 879,26 zł na plan w wysokości 1 905 380,00 zł, co stanowi 85,8% . 

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wyniosło 2 330 304,64  zł i dotyczyło zaciągniętych 

kredytów i pożyczek w wysokości 2 330 097,70 zł oraz wymagalnego zobowiązania z tytułu dostaw 

towarów i usług w wysokości 206,94 zł. Z kwoty zadłużenia ogółem zaciągnięte pożyczki na finanso-

wanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z budżetu 

państwa (§ 903) wyniosły  562 411,27 zł.  

Zadłużenie na koniec I półrocza 2013r. stanowi 12,1% planowanych dochodów gminy na 2013 rok, a 

po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o fi-

nansach publicznych  9,2% planowanych dochodów gminy na 2013 rok. 

W II kwartale 2013 roku nie  zostały udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o 

których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 

poz. 1240 ze zmianami). 
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  Plan  Wykonanie % 

Dochody 19 321 156,55 10 829 753,15 56,1 

W tym majątkowe 2 011 086,00 1 432 998,55 71,3 

Wydatki 21 991 552,55 8 610 446,74 39,2 

w tym majątkowe: 5 935 545,00  746 143,02 12,6 


