
DANE NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA

BUDżETU GMtNY czEcHoWlcE-DzlEDzlcE zA RoK 2013

W \łynlku dokonanych zńian plan budzetu gminy czechowice-Dziedzice na

3l 12 2013r. wynosił]
- dochody
_ prŻychody
'wydatki

Plańowany defcyt b!dzetlr Gm]ny Wynos 6 786 24'1 Żł' zoslał pokryly:

kredytarnl
- Pozyczkam
- wolnymi środkami

Plan dochodóW budżetu 9miny na 31'12 2013r' wynosił
w tyml
oochod) wlasne
udŻiały w podatkach stanowiących dochÓd budżetu Państwa
sL]bwencja ogÓlna
w tym:
_ częśó ośWiatowa
' częŚó równoważąca
dotacle celowe na zadan a zlecone
dotacje celowe na Żadania b]eŻące rcalizowane na pods1awie poroŻum eń
doiac]e ce owe na zadania Własne
dolacje na zadania inwestycyjne
oolacje Ż runousŻy ce|o./ryc|^

bieżące dotacje i ślodkiŻ tyt arl .5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
dotecje w form e pomocy finansowei

P|an WYdatków budżetu gminy na 31 12 2013l wynos]ł
w tym:
wydaikr majątkowe

123 671 685 zl
12 11Ą 903 zl

130 457 926 zł
5 388 662 zl

123 611 685 zl

4a 356 Ą52 z)
36 058 125 zl
24 771 289 zt

24 248 167 zl
523 122 zł

7 779 327 zł
1 459 526 zł
2 520 953 zl
1 686 922 zl

12 78a zł
1 0Al 311 z1

19 000 zł

130 457 926 zł

13 365 172 zl



rezerwy bieżące

- rezeMa oqÓlna
_ reŻeMa na uslwan]e skutków klęsk zywiołowych

- rezeMa celowa na realizację zadań Własnych z zakresu zarządŻania kryŻysowego

- lezeMe celowa na Żadania ]ednostek pornocn czych
pozostałe wydatki

wy-ag'od7er'a i oochodne od wynagloozeń
_ dolacja d a zakładLJ budżelowego
- dotacje dla gm nnych instylucji kultury
- wydalki na obsługę dług!

_ pozostałe dolacje

Dochody budżetu gm]ńy za2013 lok Żostały Ź.ealiŻowane W Wysokości 125 146 876 Żł

Wykonano dochody budŻetu gminy w kwocie
w tyń]
dochody własne
Lrdziały w podatkach stanowących dochód bUdŹetu Państwa
subwencja oqÓlna

_ część ośw]atowa
- cŻęść równoważąca
dotacje celowe na zadan a bieżące real]zowane na podstawie porozumień
dotacje celowe na zadan a zlecone
dotacje celowe na zadan a własne
dotacje na doflnansowanie inwestycji
dotacje z funduszy celowych
bieŻące dotac'Je iśrodkiŻ tyt' ań 5 ust'] pkt 2 l 3 uofp
dotacje w formie pomocy f nansowei

Plzychody b!dżetu gmi.'y za2a13 bk zÓslaw zrea ]zowane w lvysokoŚcl12 589 902 zt.

Wydatki budżetu gm]ny za 2013 rok Żostały zrea iŻowane w wysokości 126 653 620 zł

W/datki bud7etu gnl1} VĄkonano w kcoc€'

wydatki malatkowe
poŻostałe wyda1ki

_ wynagrodzen a i pochodne WynaglodŻeń
- dotacja dla ŻakładU budżetowego
- dotacje dla gminnych instyt!cli kullury
_ Wydatki na obsŁrqę długu
_ pozostałe dotac]e

Ro7cl'.ody buozetL gminy 7a 2013 rok zostały zreal,zowane w wyso<oścl 4 184 89' z'

7 2A5 zl

5 084 zł
1 800 zl

225 zł
96 Żł

117 ags 549 Żł

57 339 739 zł
2 938 817 zl
3 845 400 Żl
1 205 000 Żł

3 918 508 zł

125 146 876 zt

51 661 825 Żl
35 510 847 zł
24 771289 zl

24 248 167 zł
523 122 zł

1 43A 112 zt
7 62a 191 zł
2 492 942 zł

937 977 zt
12 780 zł

67410Ezł
1A 2O7 zl

126 653 620 zł

12 952 472 zl
113 701 14821

56 B5o 711 zł
2 938 817 zl
3 845 400 zł

596 579 Żł
3 754 517 zł



W 2013 loku sołacono w kwocie 4 184 891 zł nasteDuiace kredvtv i ooźvczki|

1' Bank ochrony środowiska s.A.
Nabyce nle-JchoToscl z p'zeznaczó1ien
a1a zagospodarowanre w fomie wielofunkcylnego
7esool!] oolektólr atorycr p|zeznaaze^E
obe]mowac ma sprawy ku]tu.y' 5pońu i rekreac]i
z obektami towarzyszącymi hai targowe]' centlum
konielencyjno_edukacyjne dla celów upowszechn]ania
ide] samorządowych wspÓłplacy ze społecznoścjam
lokalnymi leg]ona nym parkingu śródmiejskiego kwota 240 000 zl

2, Bank cospodarstwa Kralowego
Budowe sal] gimnastycznej w G]mneŻ]Unr NI 3
W czechowicach_Dziedzicach kwota 290 000 Żł

3. lNG Bank Ś|ąski
- Kredyt na finansowanie deficytu budżetowego
W 2009 roku kwota 1 260 c00 zł
_ Kredyt na finansowanie deficyt! w 2012 rok! oraŻ

Wcześniej zac ągniętych zobowlązań kwota 499 200 Żł

4. BRE BANK S.A,
- Kredyt na finansowanle defcytu blrdzetowego w 2010
roku oTaŻ wcześniej zaciągniętych ŻobowiąŻań kwota 1 008 000 zł
_ Kredyt na f nansowanie defcylu w 2011 roku o.aŻ

wcŻeśniej zaciągniętych ŻobowiąŻań kwota 500 000 zł

5' WFoŚ iGW
- Ogran czenle nlskiej enrlsji w budynkach
jednorodz nnych w Gminie Czechowjce-Dz edzice
etap lll k\łota 115 200 zł
- Ogran czen e niskiej emisjt w bldynkach

lednorodŻ]nnych W Gminje czechoWice-DziedŻice
etap lV kwola 96 000 zł
' TeftnomoderniŻacja wlaŻ Ż zastosowan]em
kolektorów słonecŻńych ob ektu Gimnazjurn
Publicznego Nr 1 w czechowicach'Dziedzlcach pży
u . Po nel 33 kwota 79 948 zl
- Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej
Nr 2 w Ligocie kwota 40 276 zł
_ Termornodeln zacja budynku UrŻędU Mieiskiego

W czechowlcach_Dziedzicach pży P] Jana PaWła l| 1 kwa\a 27 492 z1



- Zamknięcie częśc skladowiska odpadóW
komunalnych innych niż njebezpieczne i obojętne pĘy
ul' Beshłlńskiej w czechowicach - Dziedzicach

Kana]izacja sanitarna wraz z Plzyłączami
W ul' LegionóW na odclnku od ul statmacha do DK- 1

Ż wlączeniem do kanału w ul' strazackiej

kwota 18 605 Żł

kwota 10170 Żl
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