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Informacja Wójta Stoszowic 

dotycząca 

budżetu Gminy Stoszowice za 2013 rok 

 
sporządzona w oparciu o art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) 

 
 

 
Dochody wg planu 17.544.780,91 zł wykonano w kwocie 16.634.463,69 zł, tj. w 94,81%. 

Wydatki wg planu 17.286.138,91 zł wykonano w kwocie 16.028.472,27 zł, tj. w 92,72%, w 

tym wydatki majątkowe wyniosły 3.831.613,35 zł, co stanowi 23,90% wykonanych 

wydatków. 

Na koniec roku 2013 budżet zamknął się nadwyżką wynoszącą 605.991,42 zł, przy 

planowanej kwocie nadwyżki budżetowej na poziomie 258.642,00 zł. 

 

Budżet Gminy został zasilony: 

1. dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie – 1.931.288,41 zł; 

2. dotacjami otrzymanymi z budżetu państwa na zadania własne w kwocie – 648.154,54 zł; 

3. subwencjami – 5.846.915,00 zł; 

 

Z budżetu Gminy udzielono dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 

88.319,90 zł. 

 

Kwota uzyskanych i wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

powołanej ustawy, wyniosła 751.630,45 zł.  

 

W 2013 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych. 

 

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych za okres 

sprawozdawczy to wielkość 483.752,60 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 

13.327,00 zł, natomiast skutki udzielonych umorzeń wynoszą 58.402,10 zł, rozłożenia na 

raty, odroczenia wynoszą 9.180,90 zł. 

  

W 2013 roku spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz 

pożyczek w wysokości 1.462.137,20 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r.  wyniosło 

6.920.318,20 zł. 
 

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N, 

wyniósł 1.022.239,26 zł, natomiast zobowiązań, w oparciu o sprawozdanie Rb-Z, 

6.920.318,20 zł. Wskaźnik relacji długu do wykonanych dochodów budżetowych wyniósł 

41,60 %, natomiast wskaźnik obsługi długu (udział łącznej kwoty spłaconych rat pożyczki 

oraz wydatków na obsługę długu w wykonanych dochodach budżetowych) wyniósł  10,76%. 

W 2013 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

 

Gmina nie udzieliła w 2013 roku żadnych poręczeń i gwarancji. 



WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH, 

KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE LUB OPŁATY W ROKU 2013. 
Na podstawie art. 37 pkt 2 lit f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 157 poz. 1240) podaję do publicznej informacji listę osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe 

wobec Gminy Stoszowice: 

Lp. Nazwisko i imię  Rodzaj ulgi Rodzaj 

podatku 
Kwota  Przyczyna 

udzielenia ulgi 
1 Daniel Łuka umorzenie Podatek rolny, 

od 

nieruchomości,  

odsetki 

1232,50 Trudna sytuacja 

finansowa 

2 Leszek Wójcik umorzenie Podatek rolny i 

od 

nieruchomości  

517,00 Trudna sytuacja 

finansowa 

3 Michał Szewczuk umorzenie Podatek rolny i 

od 

nieruchomości  

558,00 Trudna sytuacja 

finansowa 

4 Artur Giemza umorzenie Podatek rolny i 

od 

nieruchomości 

1775,00 Trudna sytuacja 

finansowa 

5  Wiesław Gruszka umorzenie Podatek od 

nieruchomości, 

odsetki 

852,00 Trudna sytuacja 

finansowa 

6 Mirosława Struzik umorzenie Podatek od 

nieruchomości, 

odsetki 

959,000 Trudna sytuacja 

finansowa 

7 Wodociągi 

Srebrnogórskie 
umorzenie Odsetki 1874,00 Ważny interes 

publiczny  

8 Forteczny Park 

Kulturowy 
umorzenie Podatek od 

nieruchomości 
44537,00 Ważny interes 

publiczny  

 
 

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH, 

KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W  ROKU 2013.  

Na podstawie art. 37 pkt 2 lit g  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 

Nr 157 poz. 1240) podaję do publicznej informacji listę osób fizycznych, osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 

2013 

Lp.Nazwisko i imię  Rodzaj ulgi 

 
1.Leszek Wójcik rozłożenie na raty 
2.Alicja Chmielowska rozłożenie na raty 
3.Polski Związek Wędkarski rozłożenie na raty 



 


