Jeżów, dnia 31.05.2017 r.

Gmina Jeżów
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, zm. z 2017 r. poz. 191)
Wójt Gminy Jeżów przedstawia informację z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2016 rok.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Jeżów
za 2016 rok
Wykonanie za
IV kwartał
2016
% wykonania
12 299 033,16
95,22%

Lp.
Nazwa
Plan na rok 2016
1 Dochody
12 916 372,61
w tym:
a) Dochody bieżące
12 788 982,61
b) Dochody majątkowe
127 390,00
2 Wydatki ogółem:
13 281 450,61
w tym:
a) Wydatki bieżące
12 442 432,61
b) Wydatki majątkowe
839 018,00
3 Nadwyżka (poz. 1 – poz. 2)
4 Deficyt (poz. 1 – poz. 2)
-365 078,00
5 Przychody ogółem
916 242,52
w tym:
a) Kredyty i pożyczki
856 663,00

b)
6

w tym na programy i
projekty realizowane z
udziałem środków unijnych
Wolne środki
Rozchody ogółem
w tym:
Spłata kredytów i pożyczek
w tym na programy i
projekty realizowane z
udziałem środków unijnych

12 134 277,16
164 756,00
12 501 860,60

94,88%
129,33%
94,13%

11 919 639,20
582 221,40

95,80%
69,39%

-202 827,44
916 124,64

99,99%

850 838,00

99,32%

0,00
59 579,52
551 164,52

0,00
65 286,64
551 164,52

100,00%

551 164,52

551 164,52

100,00%

0,00

0,00

Uwagi

1. Kwota środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: nie uzyskano.
2. Kwota zobowiązań wymagalnych – brak (zgodnie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania
budżetu Gminy Jeżów za 2016 rok).
3. Wykaz kwot dotacji otrzymanych z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
innych jednostek:
- dotacja z Województwa Łódzkiego w ramach dofinansowania do modernizacji dróg dojazdowych
do gruntów rolnych z tytułu realizacji w 2016 r. zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej
nr 121105E na trasie od DK 72 przez Strzelną, Popień Parcelę, Dąbrowę i Leszczyny do DP 2918E
- ETAP II”– 119.390,00 zł;
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- dotacja celowa ze środków budżetu województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed
pożarem, klęską żywiołową lub miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy. W ramach zadania Gmina Jeżów zakupiła silnik 5 KM MERCURY
do łodzi JACEK 2. Silnik został nieodpłatnie użyczony jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jeżowie do realizacji zadań ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym – 8.000,00 zł;
- dofinansowanie uzyskane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone
na wsparcie kształcenia ustawicznego nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jeżowie –
8.576,00 zł;
- dotacja z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w ramach programu
YOUNGSTER PLUS (program dotyczy wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół
gimnazjalnych z terenów wiejskich) – 1.800,00 zł;
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi otrzymana w ramach konkursu pn.: „Nasza Eko-pracownia”
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „„Pracownia ekologiczna” przy Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Jeżowie” – 31.082,00 zł;
- dofinansowanie w formie darowizny uzyskanej od Fundacji mBanku S.A. w ramach konkursu
grantowego III edycji Programu „mPotęga” z przeznaczeniem na realizację projektu
matematycznego „Matematyka i wszystko gra” – 4.446,09 zł;
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi otrzymana w ramach konkursu pn.: „Edukacja ekologiczna
w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/2017” na realizację zadania pn.: „Mały czy duży
ekologii służy – edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku
w Jeżowie” – 3.091,00 zł;
- dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi dotyczące realizowanego w 2016 r. zadania pn.: „Usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżów w 2016 roku”. –
26.876,00 zł;
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej uzyskana od Samorządu Województwa Łódzkiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małego projektu
lokalnego w miejscowości Jeżów pn.: „KREATYWNE CZWARTKI – czyli sposób na jesienne
wieczory”. – 4.700,00 zł.
4. Wykaz kwot dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym
jednostkom:
a/ dotacja przekazana do Gminy Rogów i Miasta Skierniewice – z przeznaczeniem na dofinansowanie
publicznego i niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci mające miejsce
zamieszkania na terenie Gminy Jeżów – 30.091,11 zł;
b/ 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 – 10.300,00 zł;
c/ dotacja dla Związku Międzygminnego „Bzura” z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji
zadania inwestycyjnego – 24.318,00 zł;
d/ dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „OLIMPIA” na zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu – 40.000,00 zł;
e/ dotacja dla GOKSiR na zadania z zakresu upowszechniania kultury – 179.041,21 zł;
5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
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W 2016 roku Wójt Gminy Jeżów wydała Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia 22.09.2016 r. w sprawie
udzielenia poręczenia spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami udzielonej Związkowi
Międzygminnemu „BZURA” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych”. Poręczenie zostało udzielone
na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 sierpnia 2032 roku. Łączna kwota poręczenia spłaty pożyczki
wraz z należnymi odsetkami wynosi – 610.224,00 zł. Umowa poręczenia została zawarta w dniu
30 stycznia 2017 r.

Skarbnik Gminy Jeżów
/-/
Emilia Janowska
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