Informacja o wykonaniu budżetu
Gminy Miejskiej Głogów za I kwartał 2018 roku
Zgodnie z art. 37 ust.1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada się informację
z wykonania budżet Gminy Miejskiej Głogów za I kwartał 2018 roku.

Wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31 marca 2018 roku przedstawiało się
następująco:
Dochody – w okresie 01.01 – 31.03.2018 r. do budżetu wpłynęło 79.593.053,87 zł,
co stanowi 24,46 % planu rocznego (325.423.054,89 zł). Dochody uzyskano z następujących
źródeł:
o

dotacje – 14.594.825,27 zł

o

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych – 20.166.945,84 zł

o

subwencje – 16.599.915,00 zł

o

pozostałe dochody – 28.231.367,76 zł

Wydatki – do dnia 31.03.2018 roku wydatki zrealizowano w 19,84 % planu rocznego
(357.155.221,04 zł) tj. na kwotę 70.866.650,56 zł, w tym:
o

wydatki bieżące – 62.976.566,72 zł,

o

wydatki majątkowe – 7.890.083,84 zł.

Zrealizowany budżet na dzień 31.03.2018 r. zamknął się nadwyżką w kwocie
15.357.207,95 zł.
Do 31 marca 2018 roku dokonano spłaty wymagalnych rat kredytów i pożyczek na łączną
kwotę 2.503.375 zł.
Stan zadłużenia Gminy Miejskiej Głogów na dzień 31.03.2018 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek długoterminowych wyniósł 126.908.625 zł.

Informacja o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych
za okres 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.
sporządzona zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

I.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
Tytuł należności

Kwota umorzenia (zł)

Odstąpienie od żądania zwrotu
należności za usługi opiekuńcze

353,40

Wyszczególnienie
Osoby fizyczne

II. Urząd Miejski w Głogowie
Wyszczególnienie

Tytuł należności

Kwota umorzenia
(zł)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

Umorzenie należności z tytułu
opłaty dodatkowej za parkowanie w
strefach płatnego parkowania
Umorzenie należności z tytułu
opłaty dodatkowej za parkowanie
w strefach płatnego parkowania

Głogów, dnia 20 kwiecień 2018 r.
sporządziła: Marzena Jemioło
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