
 
Zarządzenie nr  116/08 

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń 

z dnia 31 maja  2008 roku 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 

rok 2007 
 

Na podstawie  art. 14 pkt 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2005 r. nr 249,  poz. 2104 ze zmianami)  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń podaje do publicznej wiadomości informację z 

wykonania budżetu gminy za rok 2007 
                                 

§ 1 

 

Dochody gminy 
Na planowaną kwotę dochodów  9.952.821,92 zł. wykonanie wyniosło 10.057.520,59 zł. co 

stanowi 101,05 %. 

Wydatki gminy 
Na planowaną kwotę wydatków  9.981.278,45 zł.  wykonanie wyniosło  9.870.851,97 zł. co 

stanowi 98,89 %. 

Planowany deficyt wynosił   28.456,53 zł.  

Na koniec 2007 roku uzyskano nadwyżkę  w wysokości  186.668,62 zł.  

 

§ 2 

 

Zobowiązania gminy na koniec roku wyniosły 313.576,22 zł. 

z tego: 

- zaciągnięte kredyty i pożyczki:  220.000,00 zł. 

- wymagalne zobowiązania: 93.576,22 zł.  

 

§ 3 

 

I.   Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 

1. Województwo Dolnośląskie: 57.600,00 zł. – dotacja do remontu drogi rolniczej w 

Strzyżowcu, 

2. Województwo Dolnośląskie: 100.000,00 zł. – dotacja na dofinansowanie 

dokumentacji stabilizacji ruin Zamku we Wleniu.  

 

II.  Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 

1. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, O/ Lwówek 

Śląski:  6.000,00 zł. – dofinansowanie remontu cieków wodnych Jamna i Wierzbnik, 

2. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim: 150.000,00 zł. – dofinansowanie remontu 

drogi powiatowej Łupki – Radomice, 

3. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim: 7.089,50 zł. – częściowe wynagrodzenie i 

koszt dojazdu do Wlenia pracownika Powiatowego Urzędu Pracy  z Lwówka Śl., 

4. Miasto Jelenia Góra: 3.232,80 zł. – niepubliczne przedszkole „Kacperek”, 

5. Gmina Lubomierz: 96.496,86 zł. – współfinansowanie wybudowanego wysypiska 

„Izery”. 



§ 4 

 

Poręczeń i gwarancji nie udzielono. 

 

§ 5 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w roku 2007: 

 

I. Umorzenie z tytułu podatku ” łączne zobowiązania pieniężne”: 
1. Łukasik Krzysztof - 628,00 zł w związku z poniesionymi stratami na skutek suszy  i 

nadmiernych opadów deszczu  w 2006 r., 

 

II.  Umorzenie z tytułu podatku od nieruchomości:   
1.   Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców – 144.170,00 zł  na utrzymanie miejsc pracy,  

   

III.  Umorzenie odsetek w związku ze spłatą znacznych zaległości :     
1.    Mazurkiewicz Elżbieta –   985,00 zł     

2.    Andrzej Grzywnowicz -  1.494,00 zł   

3.   Czesław Figel  „BEMA” Fabryka Tektury – 9.656, 90 zł 

4.   Łukasik Krzysztof -  65,00 zł  

 

IV. Umorzenie podatku od  środków transportowych: 
1.   Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców – 2.619,00 zł  na utrzymanie miejsc pracy.  

 

V. Odroczenie, rozłożenie na raty podatków i opłat: 
1. Andrzej Grzywnowicz – „łączne zobowiązania pieniężne”  w kwocie 6.409,60 zł + odsetki       

za zwłokę  2.024, 00 zł + opłata prolongacyjna 21,00 zł,  

2.  Przedsiębiorstwo „AGRON” Spółka z o.o.- podatek rolny w kwocie 6.754,00 zł  

 

§ 6 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w   2007 roku: 

 

1. Figel Czesław  „BEMA” Fabryka Tektury 

2. Przedsiębiorstwo „AGRON” Spółka z o.o.  

3. Komunalny Zakład Obsługi Mieszkańców 

4.   Grzywnowicz Andrzej 

 

§ 7 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się osobie odpowiedzialnej za prowadzenie Biuletynu 

Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń.  

 

 

 


