
Informacja 

Wykonanie budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za rok 2010 

Na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. 2009 

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej 

wiadomości informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2010, w tym 

kwotę deficytu/ nadwyżki, kwotę zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji oraz kwoty dotacji 

udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, 

kwoty wykorzystywanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające 

zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA), wykaz osób prawdziwych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 

odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty, a także wykaz osób prawnych fizycznych, którym 

udzielono pomocy publicznej. 

W związku z powyższym informuję, że zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami na dzień  

31 grudnia 2010 roku: 

1. Wykonanie budżetu Gminy Pietrowice Wielkie przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie 
Plan (po zmianach) 

w złotych 
Wykonanie w złotych 

% wykonania 

planu 

A. Dochody 24.310.742,03 23.373.746,21 96% 

w tym:       

 dochody własne 13.759.238,14 12.972.666,35 94% 

 dotacje 2.214.131,89 2.063.707,86 93% 

 subwencje 8.337.372,00 8.337.372,00 100% 

        

B. Wydatki 24.860.583,03 22.738.729,93 91,46% 

w tym:       

 wydatki bieżące 16.763.279,67 14.744.172,31 87,96% 

 wydatki 

majątkowe 8.097.303,36 7.994.557,62 98,73% 

        

C. Nadwyżka/Deficyt -549.841,00 635.016,28   

        
 

2. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ww. 

ustawy, 

3. Otrzymane dotacje: 

- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej - 161.590,75zł 



- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami – 1.352.980,17 zł, 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 

222.536,11 zł 

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 750,00 zł 

- Dotacje otrzymane z zakresu funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora 

finansów publicznych – 185.146,83 zł 

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 77.383,00zł 

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin – 63.321,00 zł 

4. Dotacja udzielona powiatowi raciborskiemu na prowadzenie biura paszportowego  

– 2.232,00 zł 

5. Nie udzielono poręczeń i gwarancji, 

6. Kwota wykorzystywanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –  6.629.387,40 zł 

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 

którym w zakresie podatków lub opłat w 2010r. udzielono umorzenia zaległości 

podatkowych w kwocie przewyższającej 500 zł. 

Podatek od nieruchomości: brak  

Podatek rolny: brak 

8.  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 

którym w zakresie podatków lub opłata w 2010r. rozłożono spłatę na raty w kwocie 

przewyższającej 500 zł 

Podatek od nieruchomości: 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa 

1. Stefan Ryma 

2. Henryk, Danuta Nowak 
 

Podatek rolny: brak 

Podatek od środków transportowych: 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa 

1. Staniek Diter 
 



9. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 

którym w zakresie podatków lub opłat w 2010r udzielono odroczenia terminu płatności w 

kwocie przewyższającej 500 zł 

Podatek od nieruchomości: 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa 

1. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Pietrowicach Wielkich  
 

10.  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, 

którym w zakresie podatków lub opłat udzielono 2010r. ulg w kwocie przewyższającej 500 zł 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa 

1. Kurzeja Andrzej Krystyna  

2. Bulak Zenon Danuta  
 


