
 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lubicz za I kwartał 2016 r. 
 

(na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. 2013.885 j.t. ze zm.) 
 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 2 3 

A. DOCHODY (A1+A2) 66 630 509,00  17 882 945,87 

A1. Dochody bieżące 66 123 809,00 17 797 490,64 

A2. Dochody majątkowe 506 700,00 85 455,23 

B. WYDATKI (B1+B2) 68 170 278,00 14 723 671,19 

B1. Wydatki bieżące 63 363 265,00 14 070 852,15 

B2. Wydatki majątkowe 4 807 013,00 652 819,04 

C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B) -1 539 769,00 3 159 274,68 

D1. Przychody ogółem z tego: 4 509 769,00 2 781 137,28 

D11. kredyty i pożyczki ' w tym: 1 728 639,00 0,00 

D111 .na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 
0,00 0,00 

D12. spłaty pożyczek udzielonych 0,00 0,00 

D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: 0,00 0,00 

D131 .na pokrycie deficytu 0,00 0,00 

D14. papiery wartościowe w tym: 0,00 0,00 

D141 .na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 
0,00 0,00 

D15. prywatyzacja majątku jst 0,00 0,00 

D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych w tym: 

2 781 130,00 2 781 137,28 

D161. na pokrycie deficytu 1 539 769,00 0,00 

D17. inne źródła 0,00 0,00 

D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: 2 970 000,00 810 000,00 

D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: 2 970 000,00 810 000,00 

D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 
10 000,00 0,00 

D22. pożyczki (udzielone) 0,00 0,00 

D23. wykup papierów wartościowych w tym: 0,00 0,00 

D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 
0,00 0,00 

D24. inne cele 0,00 0,00 



Dane uzupełniające: 
E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) 2) Wykonanie 3) 

1 2 3 

E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: 1 539 769,00 0,00 

E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego 

0,00 0,00 

E2. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 

E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych 0,00 0,00 

E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

1 539 769,00 0,00 

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały 

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały 

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna 



Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Lubicz za 
I kwartał 2016 r.  

 
 
 

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze 
zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, iż za I kwartał 2016 r. nie udzielono ulgi w formie 
umorzenia niepodatkowych należności budżetowych. 
 
  

 
 
 
 
 
 

Główny Księgowy / Skarbnik                                                    Wójt Gminy Lubicz 
 
            Regina Makowska                                                                                       Marek Olszewski 

 

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych 

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

1 2 3 

F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o 

finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: 
138 253,00 33 844,52 

F11. F.11 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych 

138 253,00 33 844,52 

F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach 

publicznych 

0,00 0,00 

F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na 

spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
0,00 0,00 

F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na 

zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. 

0,00 0,00 

F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym 

0,00 0,00 

F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 

ustawy o finansach publicznych 

0,00 0,00 

F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na 

zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej 

0,00 0,00 


