
Uchwała Nr 235/2008 
Zarządu Powiatu w Kłobucku 

z dnia 31 lipca 2008 roku 
 
 

w sprawie przyjęcia „Informacji o wykonaniu budŜetu Powiatu 
Kłobuckiego za 2 kwartały 2008 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 budŜetu Powiatu Kłobuckiego za 2 
kwartały 2008 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.  
 
 

§ 2 
Informacja, o której mowa w § 1 podlega opublikowaniu.  

 
 

§ 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/ 
      /- Kiepura Henryk/ 
      /- Bardziński Jerzy/ 
      /- Wieczorek Tadeusz/ 
 
 
 
 



        Załącznik do uchwały Nr  235/2008 

Zarządu Powiatu w Kłobucku 

z dnia 31 lipca 2008r. 

 

INFORMACJA O WYKONANIU BUD śETU POWIATU KŁOBUCKIEGO 
ZA 2 KWARTAŁY 2008 ROKU 

 

Lp. Wyszczególnienie 

 

Plan   

na 2008 r. 

 

Wykonanie  

na 30.06.2008 r. 

 

% 

wykonania 

 

     

I. Dochody 42.269.879 zł 20.882.128 zł 49,4 % 

 w tym m.in.:    

1. dochody bieŜące 38.946.398 zł 20.657.999 zł 53,0 % 

      w tym m.in.:    

 � subwencja ogólna  16.836.834 zł 9.850.378 zł 58,5 % 

 � udział w podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

8.908.546 zł 4.076.732 zł 45,8 % 

 � dotacje na realizację 
zadań rządowych 

5.577.693 zł 3.016.389 zł 54,1 % 

 � wpływy z opłaty 
komunikacyjnej 

2.879.718 zł 1.043.710 zł 36,2% 

     

2. dochody majątkowe 3.323.481 zł 224.129 zł 6,7 % 

     

II. Wydatki 44.606.244zł 17.429.518 zł 39,1 % 

 w tym:    

1. wydatki bieŜące 37.814.942 zł 17.130.923 zł 45,3 % 

      w tym m.in.:    



Lp. Wyszczególnienie 

 

Plan   

na 2008 r. 

 

Wykonanie  

na 30.06.2008 r. 

 

% 

wykonania 

 

     

 � zadania oświatowe    
i    wychowawcze  

 6.793.069 zł  

 � administracja 
publiczna 

 3.270.578 zł  

 � bezpieczeństwo 
publiczne 

 1.931.636 zł  

 � transport i łączność  2.063.319 zł  

 � pomoc społeczna  1.393.707 zł  

     

2. wydatki majątkowe 6.791.302 zł 298.595 zł 4,4 % 

     

III. Przychody 4.324.466 zł 2.331.076 zł 53,9 % 

 w tym:    

 � zaciągnięte kredyty i 
poŜyczki na rynku 
krajowym 

1.993.390 zł 0 zł 0 % 

 � wolne środki z 2007 
roku 

2.331.076 zł 2.331.076 zł 100 % 

     

IV. Rozchody 1.988.101 zł 752.862 zł 37,9 % 

 w tym:    

 � spłata rat 
kapitałowych kredytów 
i poŜyczek 
zaciągniętych na 
rynku krajowym 

1.988.101 zł 752.862 zł 37,9 % 

     

V. Deficyt/Nadwy Ŝka (I–II) - 2.336.365 zł 3.452.610 zł  
 


