INFORMACJA
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) informuję że:

§ 1 . 1 . Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osie za III kwartał 2014 r. wynosiło:
- dochody ogółem

- 15.698.909,64 zł na plan 20.756.661,19 zł, tj. 75,63 %, w tym:

1 - dochody bieżące

- 14.535.790,57 zł na plan 19.042.351,19 zł, tj. 76,33 %,

2 - dochody majątkowe

- 1.163.119,07 zł na plan 1.714.310,00 zł, tj. 67,85 %.

2 . Wykonanie wydatków budżetu Gminy Osie za III kwartał 2014 r. wynosiło:
- wydatki ogółem

- 14.716.154,05 zł na plan 20.756.661,19 zł, tj. 70,90 %, w tym:

1 - wydatki bieżące

- 11.958.367,02 zł na plan 16.788.078,19 zł, tj. 71,23 %,

2 - wydatki majątkowe

-

2.757.787,03 zł na plan 3.968.583,00 zł, tj. 69,49 %.

3 . Wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2014 r. – 982.755,59 zł nadwyżki.
§ 2. Na dzień 30 września 2014 r. zobowiązania Gmina Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów wynoszą 1.726.600,00 zł.
W 2014 r. Gmina Osie dokonała spłaty następujących zobowiązań:
- pożyczki z WFOŚ i GW 382.000,00 zł,
- spłata kredytu z Banku Spółdzielczego 150.000,00 zł.
§ 3. W okresie od stycznia do końca września 2014 r. Gmina Osie otrzymała środki inwestycyjne:
1. z Urzędu Marszałkowskiego:
- dofinansowanie za zrealizowanie w 2013 r. zadań inwestycyjnych – „Budowa placów zabaw w m.
Osie, Pruskie, Jaszcz, Miedzno i Łążek” - kwotę 100.000,00 zł (środki Unii Europejskiej),
- dofinansowanie za realizację w 2014 r. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Radańska” – kwota 371.290,00 zł, (środki Unii Europejskiej),
- dofinansowanie zadania „Budowa drogi transportu rolniczego Osie-Zaborki”- kwota 136.270,20 zł,
2. z Budżetu Państwa dofinansowanie na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w m. Żur” –
kwota 122.476,71 zł,
3. z Powiatu Świeckiego dofinansowanie na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Radańska” – kwota 200.000,00 zł,
§ 4. Gmina Osie od początku roku do końca III kwartału 2014 r. nie dokonywała umorzeń
nieopodatkowanych należności budżetowych.
§ 5. Informacja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

