
Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2012 rok 

(o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) 

 

1. Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalony został w wysokości 
22.212.776,59 zł. a wykonany  w kwocie 19.010.030,87 zł. co stanowi  85,58 %  wykonania rocznego 
tym: 
a) dochody własne 5.686.057,89 zrealizowano w kwocie 5.056.762,40 zł. tj. 88,93 % 

w tym: 
podatki i opłaty lokalne na plan 1.781.176 zł. zrealizowano w kwocie 1.977.593,65 zł. co stanowi 
111,02 % w stosunku rocznym. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 
187.883,96 zł. 

b) subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 8.415.544 zł została wykonana w 100 % 
c) dotacje celowe z budżetu państwa na plan 4.951.568,00 zł zrealizowano w kwocie 4.910.052,20 zł tj. 

w 99,16 % 
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki z 

budżetu UE na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na plan 3.159.606,70 zrealizowano 
w kwocie 627.672,27 zł. tj. 19,86 %.  

Dochody bieżące na plan 18.276.613,59 zł. wykonane zostały w kwocie  18 358 393,01 zł co stanowi 
100,44 % planu rocznego. 
Dochody majątkowe na plan 3 936 163,00 zł. wykonane zostały w 651.637,86 zł co stanowi 16,55 % 
wykonania rocznego. 
2. Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalony został w wysokości 

22.962.691,59 zł. a zrealizowany w 18.030.850,99 zł. tj. w 78,52 %  w tym: 
a) wydatki bieżące na 18.342.281,34 zł. zrealizowano w wysokości 17.478.714,58 zł. tj. w 95,29 %. 
b) wydatki majątkowe na plan 4.620.410,25 zł wykonano w wysokości 552.136,41 zł tj. w 11,94 %. 

Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 
181.213,00 zł. 
3. Wykonanie budżetu Gminy Nowy Korczyn w 2012 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości  
979.179,88 zł., przy planowanym deficycie w kwocie 758.000 zł.  
4. Na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania Gminy Nowy Korczyn stanowią kwotę 9.550.167,56 zł w tym: 

a) z tytułu kredytów – 8.530.609,96 zł. 
b) z tytułu wykupu wierzytelności należnej Deutsche Bankowi zgodnie z umową zawartą z firmą Eltast na 

modernizację oświetlenia ulicznego  - 1.019.557,60 zł. 
Zobowiązania, o 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 – 26.499,65 zł.. dotacji innym 
jednostkom samorządu terytorialnego nie udzielone  

6. Poręczeń i gwarancji nie udzielano 
7. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono 

spłatę na raty w 2012 rok 
a) umorzenia 
- Ewa Krzyżek – z tytułu choroby kwota 604,00 zł. 
- Bolesław Bartosik – z tytułu śmierci żony kwota 527,00 zł 
- Urszula Kumor – z tytułu śmierci właściciela kwota 3.429,00 zł 
- Ryszard Strach – choroba syna kwota 1.456,00 zł. 
8. Pomocy publicznej dla osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
nie udzielano. 


