
Uchwała Nr 392 /2009 
Zarządu Powiatu w Kłobucku 

z  dnia 28 lipca  2009 roku 
 
 

w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego  
za dwa kwartały 2009 roku”  

 
 
Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  

 
 

uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
Przyjmuje się „Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego za dwa kwartały 2009 roku”, 
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  
 
 

§ 2 
Informacja, o której mowa w § 1 zostanie podana do publicznej wiadomości.  

 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 
Kłobucku. 

 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 
 
/- Stanisław Garncarek/ 
/- Roman Minkina/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 

 
 
 
 
 
 
 



 

                    Załącznik do uchwały Nr 392 /2009 

Zarządu Powiatu w Kłobucku 

z dnia 28 lipca 2009 r. 

 

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU KŁOBUCKIEGO  

ZA DWA KWARTAŁY 2009 ROKU 

 

Lp. Wyszczególnienie 

 

Plan   

na 2009 r. 

 

Wykonanie  

na 30.06.2009 r. 

 

% 

wykonania 

 

   

I. Dochody 55.067.625 zł 24.729.878 zł 44,9 %

 w tym:  

1. dochody bieżące 46.979.032 zł 24.729.328 zł 52,6 %

      w tym m.in.:  

  subwencja ogólna  20.235.513 zł 11.849.530 zł  58,6 %

  udział w podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

9.977.614 zł 3.981.845 zł 39,9 %

  dotacje na realizację 

zadań rządowych 

6.752.313 zł 3.441.026 zł 51,0 %

  wpływy z opłaty 

komunikacyjnej 

3.350.000 zł 879.086 zł 26,2 %

   

2. dochody majątkowe 8.088.593 zł 550 zł 0,01%

   

II. Wydatki 61.518.509 zł 20.891.714 zł 34,0 %

 w tym:  

1. wydatki bieżące 46.628.719 zł 20.630.789 zł  44,2%

      w tym m.in.:  



Lp. Wyszczególnienie 

 

Plan   

na 2009 r. 

 

Wykonanie  

na 30.06.2009 r. 

 

% 

wykonania 

 

   

  zadania oświatowe    i    

wychowawcze  

9.014.061 zł 

  administracja publiczna 3.429.421 zł 

  transport i łączność 2.377.284 zł 

  bezpieczeństwo 

publiczne 

2.075.912 zł 

  pomoc społeczna 1.481.618 zł 

   

2. wydatki majątkowe 14.889.790 zł 260.925 zł 1,8 %

   

III. Przychody 8.025.431 zł 2.547.438 zł 31,7 %

 w tym:  

  zaciągnięte kredyty i 

pożyczki na rynku 

krajowym 

5.477.993 zł 0 zł 0 %

  wolne środki z 2008 roku 2.547.438 zł 2.547.438 zł 100 %

   

IV. Rozchody 1.574.547 zł 657.735 zł 41,8 %

 w tym:    

  spłata rat kapitałowych 

kredytów i pożyczek 

zaciągniętych na rynku 

krajowym 

1.574.547 zł 657.735 zł 41,8 %

   

V. Deficyt/Nadwyżka (I–II) - 6.450.884 zł 3.838.164 zł 
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