Na podstawie art. 37 pkt 2 ust. a, b, c, d,e ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późń. zm.) podaje się do publicznej
wiadomości informację obejmującą wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za 2009 rok, kwotę wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwotę zobowiązań, kwoty dotacji
otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych
innym jednostkom samorządu terytorialnego i wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji .

a ) Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok.
Treść

Plan na 2009 rok

Wykonanie wg stanu na
31.12.2009 r.

1. DOCHODY

18 353 765,00

17 614 566,99

2. WYDATKI

21 550 750,00

20 213 295,63

15 899 250,00
5 651 500,00

15 426 209,17
4 787 086,46

3. DEFICYT / NADWYŻKA
(1-2)

- 3 196 985,00

-2 598 728,64

4. FINANSOWANIE (A-B)

3 196 985,00

3 196 986,46

3780 030,00

3 780 030,94

2 850 000,00
930 030,00

2 850 000,00
930 030,94

583 045,00

583 044,48

583 045,00

583 044,48

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

A. Przychody ogółem z
tego:
kredyty i pożyczki
inne źródła
B. Rozchody ogółem
tego:
- spłaty kredytów
pożyczek

z
i

b) Kwota środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – 0,00 zł.
c) Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2009 r. – 0,00 zł.
d) Kwota dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz kwoty
dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Gmina Kaczory otrzymała w 2009 roku dotację celową z Powiatu Pilskiego na
Wspólną realizację imprez pn. „XXVI Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych”,
„IV Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego” oraz „II Lustracja Przysz łych Gwiazd
Estrady Kariera 2009” w wysokości 5 000,00 zł.

Gmina udzieliła w 2009 roku następujących dotacji :
-

2 957,00 zł - dotacja celowa dla Gminy Piła z przeznaczeniem na podejmowanie
czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Kaczory przewidzianych
przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

-

3 000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu próżniowego systemu pobierania krwi do
badań dla Szpitala Specjalistycznego w Pile.

-

7 000,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na
dofinansowanie wykonania i ustawienia barier sprężystych przy ul. Śmiłowskiej w
Kaczorach.

-

8 054,44 zł – dotacja celowa przekazana Gminie Piła na pokrycie kosztów dotacji
udzielonej z budżetu Miasta Piły na ucznia zamieszkałego na terenie Gminy Kaczory,
a uczęszczającego do pilskich niepublicznych przedszkoli,

-

1 000,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów dowozu dzieci
niepełnosprawnych , objętych obowiązkiem szkolnym do Zespołu Szkół Specjalnych
w Rzadkowie, zamieszkałych na terenie Gminy Kaczory.

e) W 2009 roku nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Kaczory, 31 maja 2010 r.

