Jeżów, dnia 30.05.2014r.

Gmina Jeżów
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2013r. poz. 885 z p. zm.) Wójt Gminy Jeżów przedstawia informację z wykonania budżetu Gminy
Jeżów za 2013 rok.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jeżów
za 2013 rok
Lp.
Nazwa
Plan na rok 2013
1 Dochody
14 388 643,87
w tym:
a) Dochody bieżące
12 344 643,87
b) Dochody majątkowe
2 044 000,00
2 Wydatki ogółem:
16 206 926,80
w tym:
a) Wydatki bieżące
11 483 775,10
b) Wydatki majątkowe
4 723 151,70
3 Nadwyżka (poz. 1 – poz. 2)
4 Deficyt (poz. 1 – poz. 2)
-1 818 282,93
5 Przychody ogółem
3 855 659,20
w tym:
a) Kredyty i pożyczki
2 848 805,07
w tym na programy i projekty
realizowane z udziałem środków
unijnych
810 933,00
b) Wolne środki
1 006 854,13
6 Rozchody ogółem
2 037 376,27
w tym:
Spłata kredytów i pożyczek
2 037 376,27
w tym na programy i projekty
realizowane z udziałem środków
unijnych
1 272 764,27

Wykonanie za IV
kwartał 2013
% wykonania
14 531 302,09
100,99%
12 115 462,09
2 415 840,00
14 511 762,17

98,14%
118,19%
89,54%

10 565 288,10
3 946 474,07
19 539,92

92,00%
83,56%

2 902 785,07

75,29%

1 895 930,94

66,55%

615 789,00
1 006 854,13
2 037 265,08

75,94%
99,99%

2 037 265,08

99,99%

1 272 764,27

100,00%

Uwagi

1. Kwota środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 2.128.584,18zł, w tym:
- dotacja z EFS Kapitał Ludzki z tytułu realizowanego w 2013 roku przez GOPS projektu „Daj sobie
szansę” w wysokości – 79.681,81 zł,
- dotacja z EFS Kapitał Ludzki z tytułu realizowanego w 2013 roku przez Szkołę Podstawową
projektu „Nauka to potęgi klucz” w wysokości – 14.701,60 zł,
- dotacja z ARiMR z tytułu realizowanego w 2012 roku projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 dla tzw. małych projektów pn.: „Promocja
walorów i wsparcie rozwoju Gminy Jeżów przez wydanie folderu informacyjnego” – 7.382,53 zł,
- dotacja z ARiMR z tytułu realizowanego w 2012 roku projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 dla tzw. małych projektów pn.: „Dożynki
2012 – kultywowanie tradycji lokalnych w Gminie Jeżów” – 15.918,40 zł,
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- dotacja z ARiMR z tytułu realizowanego w 2012 roku projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 dla tzw. małych projektów pn.: „Wsparcie
działalności Orkiestry Dętej przy OSP w Jeżowie przez zakup instrumentów dętych” – 13.899,84zł,
- dotacja z ARiMR z tytułu zrealizowanego w 2012 roku II etapu zadania pn.: „Przebudowa sieci
wodociągowej w m. Jeżów (wraz z przyłączami)” realizowanego w ramach programu PROW 2007
– 2013 Działanie: 321„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”– 184.458,12 zł,
- dotacja z ARiMR z tytułu zrealizowanego w 2012 roku II etapu zadania pod nazwą: „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Jeżów (wraz z przyłączami)” realizowanego w ramach programu PROW
2007 – 2013 Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” –
815.541,88zł,
- dotacja z ARiMR z tytułu zrealizowanego w 2012 roku I etapu zadania pod nazwą:
„Budowa targowiska stałego - „Mój rynek” w Jeżowie” realizowanego w ramach programu PROW
2007 – 2013 Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” –
379.067,00zł,
- dotacja z ARiMR z tytułu zrealizowanego w 2013 roku zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Jeżów etap II cz. 4 i 5 wraz zakupem sprzętu na potrzeby oczyszczalni ścieków
i mieszkańców Gminy Jeżów” realizowanego w ramach programu PROW 2007 – 2013 Działanie:
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 617.933,00 zł.
2. Wykaz kwot dotacji otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego:
- dotacja z Powiatu Brzezińskiego na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Brzezinach – 8.916,87 zł,
- dotacja z Województwa Łódzkiego w ramach dofinansowania do modernizacji dróg dojazdowych
do gruntów rolnych z tytułu realizacji w 2013r. zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr
121105E na trasie od DK 72 przez Strzelną, Popień Parcelę, Dąbrowę i Leszczyny do DP 2918E ETAP I” w kwocie – 371.840,00 zł.
3. Wykaz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym
jednostkom:
a/ dotacja przekazana do Gminy Słupia, Urzędu Miasta Łodzi, Miasta Rawa Mazowiecka –
z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci
mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Jeżów – 14.383,48zł;
b/ dotacja celowa dla OSP w Jeżowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego – 300.000,00zł;
c/ dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu Gminy Jeżów (OSP Jasienin, OSP Jeżów, OSP
Przybyszyce, OSP Rewica) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu wyposażenia, sprzętu,
umundurowania strażackiego i środków ochrony indywidualnej – 33.332,05zł;
d/ dotacja dla Związku Międzygminnego „Bzura” z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji
zadania inwestycyjnego – 72.933,03zł;
e/ dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „OLIMPIA” na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 50.000,00zł;
f/ dotacja dla GOKSiR na zadania z zakresu upowszechniania kultury – 184.793,67zł.

4. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: nie udzielono

Skarbnik Gminy Jeżów
/-/
Emilia Janowska
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