
INFORMACJA 

Wykonanie budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za rok 2012 

 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 2012, 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 2012 roku: 

1. Wykonanie budżetu Gminy Pietrowice Wielkie przedstawia się następująco:  

Wyszczególnienie Plan (po 

zmianach w 

złotych) 

Wykonanie w 

złotych 

% wykonania 

planu 

A. Dochody 25.728.432,02 25.256.230,85 98,16% 

W tym:    

- dochody własne 14.630.471,30 14.220.703,93 97,20% 

- dotacje  2.191.597,72 2.129,163,92 97,15% 

- subwencje  8.906.363,00 8.906.363,00 100,00% 

    

B. Wydatki 31.067.250,34 20.678.691,22 66,56% 

W tym:    

- wydatki bieżące 17.953.938,95 16.039.870,78 89,34% 

- wydatki majątkowe 13.113.311,39 4.638.820,44 35,37% 

    

C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) -5.338.818,32 4.577.539,63 -85,74% 
 

 

 

 



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

ww. ustawy 

2. Otrzymane dotacje: 

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

322.486,88 

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

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.402.404,19 

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

gminy – 287.166,11 

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

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.200,00 

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

sektora finansów publicznych – 157.916,00 

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

inwestycyjnych własnych gmin – 20.424,54 

3. Dotacja udzielona powiatowi raciborskiemu na prowadzenie biura paszportowego – 

3.714,00 

4. Nie udzielono poręczeń i gwarancji; 

5. Kwota wykorzystywanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 666.236,14 

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

prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2012r. udzielono umorzenia 

zaległości podatkowych w kwocie przewyższającej 500 zł 

Podatek od nieruchomości: brak 

Podatek rolny: brak 

Podatek od środków transportowych: brak  

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

prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2012r. rozłożono spłatę na raty w 

kwocie przewyższającej 500 zł 

Podatek od nieruchomości: 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa 

1. Tajster Andrzej 

2. OMAN sp. z o.o.  

 

 

 

 



Podatek rolny: 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa 

1. Przybyła Maria 

2. Staniek Diter 

 

Podatek od środków transportowych: 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa 

1. Staniek Diter 

 

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

prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2012 udzielono ulg w kwocie 

przewyższającej 500 zł 

Podatek od nieruchomości: 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa 

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Eko-Okna” 

2. Bulak Zenon Danuta 

 

Podatek od nieruchomości: 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa 

1. Wilczek Piotr Renata 

2. Plottek Gertruda 

3. Janik Wilhelm 

4. Modlich Marcin, Norbert i Waldemar 

5. Gotzmann Waldemar Danuta 

6. Wawrzinek Marcin 

7. Lodzik Jerzy Janina 

8. Marcinek Marek Ilona 

9. Pohlmann Łukasz 

10. Pendziałek Norbert 

11. Posmyk Wilhelm Irena 

12. Gemza Norbert Urszula 

13.  Huczek Edward Jadwiga 

14. Meller Robert Sylwia 

15.  Wilczek Paweł 

16. Jeremiasz Patryk 

17. Błaszczok Rafał 

18.  Marcinek Norbert Maria 



19. Matejka Ryszard 

20. Stroka Sylwia Stefan 

21.  Globa Trans sp. Z o.o. 

22.  Czekała Herbert Anna 

23. Eko-Okna sp. z o.o. 

24. Nieborowski Paweł 

25.  RSP Cyprzanów 

26. RSP Kornice  

 

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

prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2012r. udzielono odroczenia terminu 

płatności w kwocie przewyższającej 500zł 

Podatek od nieruchomości: 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa 

1. Słonecka Bożena 

 

Podatek rolny: 

Lp. Nazwisko i imię lub nazwa 

1. RSP Amandów 

 

Podatek od środków transportowych: brak 


