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Zobowiązania
Według sprawozdania Rb-Z - stan zobowiązań na 30.09.2014 r. wynosi 3 457 518,15 zł w tym kredyty
i pożyczki 3 399 724,40 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 57 793,75 zł .
Na 31.12.2014 r. przewiduje się, że dług gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3 140 124,28
zł w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 231 240,00 zł nie planuje się zobowiązań
wymagalnych jak również zawierania umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, które
wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Gmina nie posiada papierów
wartościowych.
Gmina przewiduje zaciągnięcie kredytów lub pożyczek długoterminowych w 2015 r w kwocie 2 542 738,00
zł Projekt budżetu uwzględnia również spłaty rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w
kwocie 1 117 521,00 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie 466 031,00 zł zgodnie z zawartymi
umowami i terminami spłat określonymi w tych umowach.
Dług gminy planowany na koniec 2015 r. wyniesie kwotę 4 570 903,28 zł. Dług gminy na koniec 2015 oraz
lata kolejne (2016-2023) kształtuje się w wysokości takiej jak wykazano w wpf.
Gmina od roku 2016 planuje jedynie spłatę kredytów i pożyczek nie planuje zaciągać nowych.
Według stanu na 30-09-2014 rok stan należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S
wynosi
1 786 876,16 zł
z następujących tytułów:
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
9 208,51
- 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
12 206,89
- pozostałe odsetki
70 472,90
- wpływy z różnych dochodów
21 862,91
- podatek od nieruchomości
471 097,52
- podatek rolny
93 348,23
- podatek leśny
4 360,00
- podatek od środków transportowych
29 204,50
- zaległości z podatków zniesionych
105,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
1 352,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
848 683,53
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów (związków
powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
20 388,81
-wpływy z różnych opłat
652,22
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
83 429,75
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
345,37
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
120 041,02
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
115,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych
2,00
natomiast nadpłaty według sprawozdania Rb-27S wynoszą
z następujących tytułów:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny

4 408,28 zł
971,67
2 046,21

- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
- wpływy z usług
- podatek dochodowy od osób prawnych

359,54
2,92
822,60
204,00
1,34
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