
WÓJT GMINY 
   KOŚCIAN 
 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kościan 
za IV kwartał 2015 roku 

 
Zgodnie z art. 37 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 
roku poz. 885 ze zmianami) podaję do wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Kościan 
za IV kwartał 2015 roku 
 
I Wykonanie budżetu 
 

wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 
A. DOCHODY 53.546.547,91 54.391.009,68 

A.1 Dochody bieżące 49.398.538,56 50.246.310.80 
     A.2 Dochody majątkowe 4.148.009,35 4.144.698,88 
B. WYDATKI 55.811.394,91 52.865.927,20 
     B.1 Wydatki bieżące 41.855.179,91 39.103.673,47 
     B.2  Wydatki majątkowe 13.956.215,00 13.762.253,73 
C. NADWYŻKA / DEFICYT -2.264.847,00 1.525.082,48 
D.1 PRZYCHODY OGÓŁEM 
       z tego : 

5.431.723,50 4.478.923,09 

       D 11. Kredyty i pożyczki 
       w tym : 

3.920.800,50 2.968.000,00 

       D 111. 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 

       D 12. Spłata pożyczek udzielonych  0,00 0,00 
       D 13. Nadwyżka z lat ubiegłych  
       w tym :  

0,00 0,00 

       D 131 na pokrycie deficytu 0,00 0,00 
       D 14. Papiery wartościowe 
       w tym :     

0,00 0,00 

       D 141 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 

       D 15 prywatyzacja  majątki jst 0,00 0,00 
       D 16 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 
       2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 
       w tym : 

1.510.923,00 1.510.923,09 

       D 161 na pokrycie deficytu 1.510.923,00 0,00 
       D 17 inne źródła 0,00 0,00 
D 2. ROZCHODY OGÓŁEM 
        z tego : 

3.166.876,50 3.166.876,50 

        D 21 spłaty kredytów i pożyczek 
         w tym : 

3.166.876,50 3.166.876,50 

        D 211 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 

       D 22 pożyczki ( udzielone) 0,00 0,00 
       D 23 wykup papierów wartościowych 
       w tym : 

0,00 0,00 

       D 231 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 

       D 24 inne cele 0,00 0,00 
  
 



 
wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 

E. FINANSOWANIE DEFICYTU 
     z tego  : 

2.264.847,00 0,00 

E.1 sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego 

0,00 0,00 

     E.2 kredyty i pożyczki 753.924,00 0,00 
     E.3 prywatyzacja majątku jednostki samorządu  
     terytorialnego 

0,00 0,00 

     E.4  nadwyżka budżetu jednostki  samorządu  
      terytorialnego 

0,00 0,00 

      E 5 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 

1.510.923,00 0,00 

 
 
II. U dzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym  
     z tytułu : 
 
 

tytuł kwota 
1. Dotacji podlegających zwrotowi 0,00 
2. Należności z  tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst 0,00 

3. Wpłat nadwyżek środków obrotowych samorządowego zakładu 
budżetowego  

0,00 

4. Wpłat nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych 0,00 

5. Wpłat środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przeakcesyjnychj 0,00 

6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 

0,00 

7. Dochodów pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe na 
podstawie odrębnych ustaw 

0,00 

8. Pobieranych prze jst dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej praz innych zadań zleconych jst odrębnymi 
ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa  

0,00 
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