
Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn 

za 2011 rok 

1. Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalony został w wysokości 
19.222.242,84 zł. a wykonany  w kwocie 18.649.521,15 zł. co stanowi  97,02 %  wykonania rocznego 
tym: 
a) dochody własne 4.579.672,84 zł. zrealizowano w kwocie 4.500.112,35 zł. tj. 98,26 % 

w tym: 
podatki i opłaty lokalne na plan 1.839.000 zł. zrealizowano w kwocie 1.826.184,12 zł. co stanowi 
99,30 % w stosunku rocznym. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 
163.998,28 zł. 

b) subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 7.445.389 zł została wykonana w 100 % 
c) dotacje celowe z budżetu państwa na plan 4.987.073,00 zł zrealizowano w kwocie 4.948.234,64 zł tj. 

w 99,22 % 
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 

2.210.108,00 zrealizowano w kwocie 1.755.785,16 zł. tj. 79,44 %. 
Dochody bieżące na plan 16.830.588,84 zł. wykonane zostały w kwocie  16.627.870,97 zł co stanowi 
98,80 % planu rocznego. 
Dochody majątkowe na plan 2.391.654,00 zł. wykonane zostały w kwocie  2.021.650,18 zł co stanowi 
84,53 % wykonania rocznego. 
2. Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku ustalony został w wysokości 

20.675.567,84 zł. a zrealizowany w kwocie 19.050.639,37 zł. tj. w 92,14 %  w tym: 
a) wydatki bieżące na plan 16.858.393,26 zł. zrealizowano w wysokości 16.060.158,74 zł. tj. 

w 95,27 %. 
b) wydatki majątkowe na plan 3.817.174,58 zł wykonano w wysokości 2.990.480,63 zł tj. w 78,34 %. 

3. Wykonanie budżetu Gminy Nowy Korczyn w 2011 roku zamknęło się deficytem w wysokości  
401.118,22 zł., który planowany był w kwocie 1.453.325,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki z 
lat ubiegłych w wysokości 130.000,00 zł. oraz kredyt w kwocie 271.118,22 zł. 
4. Na dzień 31 grudnia zobowiązania Gminy Nowy Korczyn stanowią kwotę 10.290.367,06 zł w tym: 

a) z tytułu kredytów – 9.154.933,48 zł. 
b) z tytułu wykupu wierzytelności należnej Deutsche Bankowi zgodnie z umową zawartą z firmą Eltast 

na modernizację oświetlenia ulicznego  - 1.135.433,58 zł. 
Zobowiązania, których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 na dzień 31.12.2011 roku nie występowały. 
5. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego – 150.534,72 zł.. dotacje udzielone 
innym jednostkom samorządu terytorialnego – 13.540,92 zł. 
6. Poręczeń i gwarancji nie udzielano 
7. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono 
spłatę na raty w 2011 rok 
a) umorzenia 
- Grzegorz Cyrnek – z powodu powodzi w 2010 i padnięcia byczka kwota 539 zł. 
- Tadeusz Dybała –z tytułu powodzi w 2010 roku kwota 568,00 zł 
- Zdzisława Krzanowska –z tytułu śmierci podatnika kwota 735,00 zł 
- Artur Lira – z tytułu śmierci podatnika kwota 1.555,00 zł. 
- Mariusz Kliś  - z tytuły padnięcia trzody chlewnej i byczka kwota 655,00 zł 
- Gabriel Misiaszek – z tytułu długotrwałej choroby i śmierci ojca kwota 552,00 zł. 
- Marek Kawa – z tytułu padnięcia krowy i śmierci matki kwota 524,00 zł 
- Marek Kafara – z tytułu padnięcia krowy kwota 549,00 zł. 
b) rozłożenie na raty 
- Krzysztof Szfraniec – z tytułu trudnej sytuacji materialnej kwota 1.000,00 zł. 
- Grzegorz Żelawski - z tytułu trudnej sytuacji materialnej kwota 3.000,00 zł. 
8. Pomocy publicznej dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
nie udzielano. 


