
INFORMACJA 

Wykonanie budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za rok 2011 

 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 2011, 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 udzielonej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) wykaz osób 

prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 

którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono 

spłatę, a także wykaz osób prawnych fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. 

 W związku z powyższym informuję, że zgodnie ze założonymi sprawozdaniami na 

dzień 31 grudnia 2011 roku: 

1. Wykonanie budżetu Gminy Pietrowice Wielkie przedstawia się następująco:  

Wyszczególnienie Plan (po 
zmianach w 

złotych) 

Wykonanie w 
złotych 

% wykonania 
planu 

A. Dochody 18.310.052,50 17.593.084,50 96,08% 

W tym:    

- dochody własne 7.657.257,97 7.065.864,55 92,28% 

- dotacje  2.105.215,03 1.979.640,95 94,04% 

- subwencje  8.547.579,00 8.547.579,00 100,00% 

    

B. Wydatki 19.787.095,51 18.121.077,87 91,58% 

W tym:    

- wydatki bieżące 16.587.574,50 15.195.866,34 91,61% 

- wydatki majątkowe 3.199.521,01 2.925.211,53 91,43% 

    

C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) - 1.477.043,01 - 527.993,37 36,00% 
 

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

ww. ustawy 

 



3. Otrzymane dotacje: 

a) Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 

287.897,08 

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.322.582,50 

c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gminy – 198.790,84 

d) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 800,00 

e) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego – 31.799,40 

f) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 

sektora finansów publicznych – 114.073,40 

g) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin – 23.697,73 

4. Dotacja udzielona powiatowi raciborskiemu na prowadzenie biura paszportowego – 

2.232,00 

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) – 700.921,94 

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

prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2011r. udzielono umorzenia 

zaległości podatkowych w kwocie przewyższającej 500 zł 

Podatek od nieruchomości: brak 

Podatek rolny: 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa Kwota Przyczyna umorzenia 

1. Adamczyk Józef 978,80 Ważny interes podatnika 
 

Podatek od środków transportowych: 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa Kwota Przyczyna umorzenia 

1. Strzeduła Alojzy 540,00 Ważny interes podatnika 
 

 



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

prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2011r. rozłożono spłatę na raty w 

kwocie przewyższającej 500 zł 

Podatek od nieruchomości: 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa 

1. Słonecka Bożena 

2. Ryma Stefan  

 

Podatek rolny: 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa 

1. Strzeduła Norbert Barbara 

2. Zymla Robert Weronika  

 

Podatek bod środków transportowych: 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa 

1. Staniek Diter 

 

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

prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2011 udzielono ulg w kwocie 

przewyższającej 500 zł 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa 

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Eko-Okna” 

2. Bulak Zenon Danuta 

 

 


