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 Plan  i wykonanie przychodów  budżetu  gminy na 31.12.2015 roku 

 
§ Nazwa Plan 

przychodów 
w zł 

Wykonanie 
w zł 

% 
wyko 

 -nania 

902 Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych  
na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej 

115.847,26 0,00 0,00 

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek  
na finansowanie zadań realizowanych  
z udziałem środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej 
w tym na wyprzedzające finansowanie 

521.308,54 
 
 

521.308,54 

303.815,00 
 
 

303.815,00 

58,28 
 
 

58,28 

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217, 
ust. 2 pkt 6 ustawy 

464.608,11 1.411.187,60 303,74 

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek  
i kredytów na rynku krajowym 
w tym na wyprzedzające finansowanie 

8.337.900,56 
 

1.958.929,95 

8.317.922,40 
 

1.958.929,95 

99,76 
 

100,00 

 Razem 9.439.664,47 10.032.925,00 106,28 

Z przychodów:  

  - został pokryty deficyt budżetowy w kwocie     3.458.210,15 zł 

- dokonana będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
pożyczek i kredytów w kwocie                      4.311.969,90 zł    

- zostały sfinansowane wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.262.744,95 zł  

Planowane przychody w kwocie 9.439.664,47 zł dotyczą: 

przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 
8.859.209,10 zł, wykonano 8.621.737,40 w tym: 

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Mój Rynek w Byczynie”  
w wysokości 521.308,54 zł, uruchomiono 303.815,00 zł 

- kredyt z BS Wołczyn na wyprzedzające finansowanie zadania BIP w Polanowicach  
w wysokości 1.958.929,95 zł, uruchomiono całość 

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy 
Byczyna etap I- Kostów, Janówka, Jakubowice, Miechowa, Ciecierzyn” w wysokości 
449.807,00 zł, uruchomiono 427.317,00 zł 

- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie „Budowa przyłączy do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego wsi Roszkowice” w wysokości 71.653,61 zł, uruchomiono 51.675,45 zł 

- kredyt z BS Wołczyn na zadanie „Mój Rynek” w kwocie 670.000,00 zł, uruchomiono 
całość  

- kredyt z BS Namysłów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów  
w kwocie 4.710.000,00 zł, uruchomiono całość 

- kredyt z BS Namysłów na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł, 
uruchomiono całość. 

 



przychodów ze spłat pożyczek wcześniej udzielonych w kwocie 
115.847,26 zł w tym: 

 - spłata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Kostowie w kwocie 115.847,26 zł, 
udzielonej w roku 2013. Spłata pożyczki, na wniosek OSP Kostów została prolongowana 
do 31.12.2016 roku. 

 

przychodów z tzw. wolnych środków w kwocie 464.608,11 zł, wykonano 
1.411.187,60 zł. 

 
 
 
 
 


