
Zarządzenie nr  238/10
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia  20 maja   2010 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za 
rok 2009

Na  podstawie   art.  37  pkt  2   ustawy  z  dnia   27  sierpnia   2009  r.  o  finansach 
publicznych (Dz.U.nr 157,  poz. 1240 ) 

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń podaje do publicznej wiadomości informację z 
wykonania budżetu gminy za rok 2009

                                
§ 1

Dochody gminy
Na planowaną kwotę dochodów  13.567.945,05 zł wykonanie wyniosło 12.860.216,60 zł co 
stanowi 94,78 %.
Wydatki gminy
Na planowaną kwotę wydatków  13.810.897,31 zł  wykonanie wyniosło  13.541.379,24 zł co 
stanowi 98,05 %.
Planowany deficyt wynosił   186.668,62 zł. 
Na koniec 2009 roku deficyt wynosił  681.162,64 zł.

§ 2

Kwota  wykorzystanych  środków   pochodzących   z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz 
niepodlegających  zwrotowi  środków  z  pomocy  udzielonej  przez  państwa  członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 895.553,53 zł.

§ 3

Zobowiązania wymagalne gminy na koniec roku wyniosły 201.084,00  zł.

§ 4

I.   Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego:
1. Województwo Dolnośląskie:  106.080,00 zł  – dotacja do remontu drogi rolniczej w 

Marczowie,
2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 1.500.000,00 zł – dotacja na remont 

Zamku „Lenno”.
3. Województwo Dolnośląskie: 25.000,00 zł – dotacja na wyposażenie i remonty świetlic 

wiejskich.

II.  Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:
1. Dolnośląski  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  we  Wrocławiu,  O/  Lwówek 

Śląski:  10.000,00 zł – dofinansowanie remontu cieków wodnych,
2. Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim: 2.000,00 zł  – dotacja dla Powiatowego 

Centrum Edukacyjnego



3. Gmina  Lubomierz:  90.952,22  zł  –  współfinansowanie  wybudowanego  wysypiska 
„Izery”.

§ 5

Poręczeń i gwarancji nie udzielono.

§ 6

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 2009.

I. Umorzenie z tytułu podatku ” łączne zobowiązania pieniężne”:

1. Smulko Emilia  – 825,00 zł  -    remont budynku mieszkalnego w związku z  pożarem. 

II.  Umorzenie z tytułu podatku od nieruchomości:  

1. Figel Czesław – podatek od nieruchomości  kwocie 42.471,60 zł -  utrzymanie miejsc pracy

III. Umorzenie opłaty prolongacyjnej:

1. Figel Czesław – opłata prolongacyjna w  kwocie 1.698,00 zł  - utrzymanie miejsc pracy

IV. Odroczenie, rozłożenie na raty podatków i opłat:

1.  Figel Czesław – podatek od nieruchomości  kwocie 48.534,00 zł + odsetki   za zwłokę 

809,00  zł + opłata prolongacyjna 1.321,00 zł -  utrzymanie miejsc pracy

§ 7

Wykaz osób prawnych i  fizycznych,  którym udzielono pomocy publicznej  w 2009 
roku:
1. Figel Czesław  „BEMA” Fabryka Tektury

§ 8

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się   osobie  odpowiedzialnej  za  prowadzenie  Biuletynu 
Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń. 


