ROCZNA INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Gminy Jaworzyna Śląska
za 2008 rok

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Jaworzyny
Śląskiej informuje, że w 2008 roku dochody budżetowe osiągnęły poziom
20.654.157,06 zł, co stanowi 100,1% % planu w wysokości 20.637.905,51 zł.
Struktura dochodów:
• dochody własne – zostały zrealizowane w wysokości 7.492.095,28 zł, tj. 36,3%
dochodów ogółem i zawierają: dochody z podatków i opłat, wpływy od jednostek
budżetowych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody,
• udziały we wpływach z podatku dochodowego - 3.473.062,1 tj. 16,82%
dochodów ogółem,
• dochody z budżetu państwa - wykonane zostały w wysokości 9.688.999,60 zł tj.
46,9% dochodów ogółem.
Wydatki budżetowe - w budżecie Gminy na 2008 rok założono wydatki na kwotę
22.516.357,51 zł, z czego na dzień 31.12.2008r. zrealizowano 21.794.137,36 zł, tj.
96,8% w stosunku do planu, w tym:
Wydatki bieżące - 17.967.202,62 zł,
Wydatki majątkowe - 3.826.934,74 zł.
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Na koniec roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 1.139.980,30 zł, przy
planowanym deficycie w wysokości 1.878.452,00 zł.
Na dzień 31.12.2008 roku zobowiązania wynoszą 7.436.080,82 zł, z tego:
- papiery wartościowe – 2.560.000,00 zł,
- kredyty długoterminowe – 403.531,37 zł,
- z tytułu przejętych poręczeń - 4.436.248,66 zł, w tym wobec:
1. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Wałbrzychu – 1.108.512,36 zł;
2. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie – 3.327.736,30 zł,
- wymagalne zobowiązania – 36.300,79 zł, w tym:
1. ZGKiM – 28.715,65 zł,
2. Gmina oraz Urząd Miejski – 7.585,14 zł.

Sporz. Sławomir Rataj
Podinspektor ds. kontroli podatkowej

