
Uchwała Nr 437/2009 
Zarządu Powiatu w Kłobucku 

z  dnia 29 pa ździernika 2009 roku 
 
 

w sprawie przyj ęcia „Informacji o wykonaniu bud Ŝetu Powiatu Kłobuckiego  
za trzy 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 si ę, co nast ępuje: 
 
 

§ 1 
Przyjmuje się „Informację o wykonaniu budŜetu Powiatu Kłobuckiego za trzy 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 Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 

 

/- Stanisław Garncarek/ 
/- Roman Minkina/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 
/- Tadeusz Wieczorek/ 



        Załącznik do uchwały Nr  437/2009 

Zarządu Powiatu w Kłobucku 

z dnia 29 października 2009 r. 

 

INFORMACJA O WYKONANIU BUD śETU POWIATU KŁOBUCKIEGO  

ZA TRZY KWARTAŁY 2009 ROKU 

 

Lp. Wyszczególnienie 

 

Plan   

na 2009 r. 

 

Wykonanie  

na 30.09.2009 r. 

 

% 

wykonania 

 

     

I. Dochody 50.855.735 zł 35.815.976,79 zł 70,4 

 w tym:    

1. dochody bieŜące 47.380.261 zł 35.426.671,79 zł 74,8 

      w tym m.in.:    

 � subwencja ogólna  20.252.423 zł 16.622.596,00 zł 82,1 

 � udział w podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

9.977.614 zł 6.257.687,00 zł 62,7 

 � dotacje na realizację 

zadań rządowych 

6.724.141 zł 4.812.761,60 zł 71,6 

 � wpływy z opłaty 

komunikacyjnej 

3.350.000 zł 1.354.292,50 zł 40,4 

     

2. dochody majątkowe 3.475.474 zł 389.305,00 zł 11,2 

     

II. Wydatki 54.691.026 zł 32.148.622,25 zł 58,8 

 w tym:    

1. wydatki bieŜące 46.829.948 zł 31.519.163,54 zł 67,3 

      w tym m.in.:    



Lp. Wyszczególnienie 

 

Plan   

na 2009 r. 

 

Wykonanie  

na 30.09.2009 r. 

 

% 

wykonania 

 

     

 � zadania oświatowe    i    

wychowawcze  

 12.658.242,82 zł 

  

 

 � administracja publiczna  5.162.726,65 zł  

 � transport i łączność  5.378.851,52 zł  

 � bezpieczeństwo 

publiczne 

 2.993.478,60 zł  

 � pomoc społeczna  2.212.627,85 zł  

     

2. wydatki majątkowe 7.861.078 zł 629.458,71 zł 8,0 

     

III. Przychody 5.409.838 zł 2.547.438,24 zł 47,1 

 w tym:    

 � zaciągnięte kredyty i 

poŜyczki na rynku 

krajowym 

2.862.400 zł 0 0 

 � wolne środki z 2008 roku 

 

2.547.438 zł 2.547.438,24 zł 100,0 

      

IV. Rozchody 1.574.547 zł           2.571.936,20 zł 

 

163,3 

 w tym:    

 � spłata rat kapitałowych 

kredytów i poŜyczek 

zaciągniętych na rynku 

krajowym 

1.574.547 zł 1.071.936,20 zł 68,1 

 � lokaty terminowe  1.500.000,00 zł  

V. Deficyt/Nadwy Ŝka (I–II) - 3.835.291 zł 3.667.354,54 zł  
 


