Materiały

informacyjne

Zobowiązania
Gmina przewiduje zaciągnięcie kredytów lub pożyczek długoterminowych w 2012 r. w kwocie 2 477 700,00
zł.
Projekt budżetu uwzględnia również spłaty rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
w kwocie 673 000,00 zł zgodnie z zawartymi umowami i terminami spłat określonymi w tych umowach.
Gmina nie posiada papierów wartościowych.
Według sprawozdania Rb-Z - stan zobowiązań na 30.09.2011 r. wynosi
1 111 040,35 zł
w tym kredyty i pożyczki 1 105 700,00 zł oraz zobowiązania wymagalne
5 340,35 zł
Według stanu na 30-09-2011 rok stan należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S
wynosi
1 059 582,46 zł
z następujących tytułów:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
5 015,73
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
12 715,06
- pozostałe odsetki
14 291,38
- wpływy z różnych dochodów
1 243,11
- podatek od nieruchomości
279 839,03
- podatek rolny
65 407,50
- podatek leśny
3 900,18
- podatek od środków transportowych
37 068,00
- zaległości z podatków zniesionych
105,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
1 604,00
- podatki od spadków i darowizn
2 033,80
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
634 176,29
- wpływy z usług
900,00
-wpływy z różnych opłat
1 232,52
-podatekod czynności cywilnoprawnych
50,86
natomiast nadpłaty według sprawozdania Rb-27S wynoszą
z następujących tytułów:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek odd czynności cywilnoprawnych
- podatek dochodowy od osób prawnych

5 340,35 zł
191,17
2 713,14
385,42
1,80
4,00
0,80
666,00
1 378,02

Nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych na 31-12-2011 rok oraz umów nienazwanych o terminie
zapłaty dłuższym niż rok, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

