
 

 

Budżet Gminy Brańszczyk na 2012 rok został przyjęty przez Radę  Gminy na sesji  w dniu 

22 grudnia 2011 roku (uchwała XVIII/88/2011). W pierwotnej uchwale budżetowej 

zaplanowane zostały następujące kwoty: 

Dochody budżetu gminy w wysokości  29.957.300,00 zł, z tego :  

a) bieżące w kwocie                     22.424.055,00 zł.    

b) majątkowe w kwocie                 7.533,245,00 zł. w tym: 

-  dochody  związane  z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie    

    ustawami  w wysokości 2.812.058,00 zł. 

-  dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

    w wysokości  88.000,00zł. 

Wydatki budżetu gminy w wysokości            32.362.800,00zł. z tego :  

     a) bieżące w kwocie            19.979.506,00zł, 

              b) majątkowe w kwocie                       12.383.294,00zł,w tym: 

- wydatki związane  z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie   

  ustawami  w wysokości 2.812.058,00zł. 

- wydatki w kwocie 73.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie            

  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i 15. 000,00zł. na realizację zadań    

  określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 

         Ustalono deficyt w wysokości  2.405.500,00zł.  sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

zaciągniętych  pożyczek  w kwocie                           2.252.916,00zł.  

zaciągniętych  kredytów   w kwocie                               152.584,00zł.   

 
Ustalono  przychody  budżetu w kwocie  3.746.509,00zł.  z tytułu 

zaciągniętych pożyczek  w kwocie                          3.100.000,00 zł. 

zaciągniętych  kredytów   w kwocie                            646.509,00 zł. 

 
Ustalono  rozchody budżetu w kwocie  1.341.009,00zł, z następujących  tytułów: 

a/ spłatę otrzymanych pożyczek                    493.925,00zł. 

b/ spłatę otrzymanych  kredytów                    847.084,00zł. 

W  trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku  budżet gminy  były zamiany uchwałami Rady Gminy i 

Zarządzeniami Wójta Gminy  w tym:                                                                          

zmniejszono  dochody   o  kwotę               974.927,66 zł. 

zwiększono wydatki o  kwotę                 2.662.765,53zł. 

 

Plan Budżetu Gminy Brańszczyk  po dokonaniu zmian  na dzień 31.12..2012r. wynosił: 

Dochody  28.982.372,34zł. w tym: 



 

 

a) bieżące w kwocie                     22.704.623,18zł.    

b) majątkowe w kwocie                 6.277.749,16zł. 

- dochody związane  z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie     

  ustawami  w wysokości  2.925.651,64zł. 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

  w wysokości  88.000,00zł. 

Wydatki  35.025.565,53 zł. w tym: 

  a) bieżące w kwocie                       21.115.970,37zł. 

            b) majątkowe w kwocie                      13.909.595,16zł. 

- wydatki związane  z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie    

  ustawami  w wysokości 2.925.651,64zł        

- wydatki w kwocie 73.00,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie  

  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 15.000,00zł. na realizację zadań   

  określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 

Na dzień 31.12.2012 roku ustalono :                                                                                                                      

Deficyt  budżetu w kwocie  6.043.193,19zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi  

z tytułu: 

zaciągniętych pożyczek  w kwocie                        395.627,70zł. 

zaciągniętych  kredytów   w kwocie                     1.949.469,30zł. 

Wolnych środków   jako nadwyżki  
środków pieniężnych  na rachunku  
bieżącym budżetu jednostki samorządu   
terytorialnego, wynikających z rozliczeń  
wyemitowanych  papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie          3.698.096,19zl. 

Ustalono  przychody  budżetu w kwocie  7.384.202,19zł.  z tytułu 

zaciągniętych pożyczek  w kwocie                               621.106,00zł. 

zaciągniętych  kredytów   w kwocie                            3.065,000,00zł. 

Wolnych środków   jako nadwyżki  
środków pieniężnych  na rachunku  
bieżącym budżetu jednostki samorządu   
terytorialnego, wynikających z rozliczeń  
wyemitowanych  papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie             3.698.096,19zł. 

Ustalono  rozchody budżetu w kwocie  1.341.009,00zł, z następujących  tytułów: 

a/ spłatę otrzymanych pożyczek                493.925,00zł. 

b/ spłatę otrzymanych  kredytów                847.084,00zł.                        

 

 



 

 

 

Dochody budżetowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 28.488.263,47zł.  

 98,30%planu  

Dochody bieżące zrealizowane w wysokości 22.311,333,12zł. 98,27% planu   , w tym na zadania 

zlecone 2.913.571,44zł.  99,59% planu. 

Realizacja dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem. 

     Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6,176.930,35   98,39% planu. 

 

Stan należności  wymagalnych za 2012 rok wynosił  ogółem 1.015.746,29zł.w tym:  

- podatki i opłaty lokalne  kwota  511.806,21zł. 

- zaliczka i fundusz alimentacyjny, należność za pobyt w DPS kwota 282.616,43zł. 

- należność dot, kary umownej kwota  221.323,65zł. 

Wydatki budżetu gminy wykonano w wysokości 32.172.520,25zł. 91,85% planu , w tym: 

wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 2.913.571,44 zł. 99,59% 

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 19.617.880,22zł.  92,91% planu, 

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 12.554.640,03 zł.  90,26% planu. 

Budżet gminy za 2012 rok zamknął się  deficytem  w wysokości 3.684.256,78zł. który został 

sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków . 

Dług Gminy ,o którym mowa w art.170 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 

2005 roku stanowi 39,19% dochodów zrealizowanych w roku budżetowym ( ustawowy  próg 60%) 

Łączna kwota rozchodów w 2012 roku wynosiła 1.341.008,87zł.  

Łączna kwota spłat rat wraz z odsetkami, o których  mowa w art.169 ust.1 cyt.wyż. ustawy , na 

koniec roku wynosiła 1.760.293,98zł.i stanowiła 6,18% dochodów zrealizowanych w roku 

budżetowym ( ustawowy  próg 15%). 

 

 
 


