
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szczutowo

 Nr  22 /11  z dnia 25 marca 2011 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczutowo za 2010 rok

I. Dochody

            Łączne dochody zaplanowane w budżecie gminy Szczutowo na rok 2010 w kwocie 

14.838.866 zł  zostały wykonane w kwocie 14.884.520,43 zł, co stanowi  100,31% planu rocznego.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,35 %- plan 12.984.725 zł, wykonanie 13.030.377,86 zł. 

Dochody majątkowe w 100%- plan 1.854.141 zł, wykonanie 1.854.142,57 zł.

Podstawowe  dochody  podatkowe  wykonano  w  kwocie  1.939.970,54  zł,  co  stanowi  13,03% 

wykonanych dochodów ogółem.

1.Dochody bieżące

a)dochody  własne  gminy  wykonano  w  101,83%. Na  plan  2.748.483 zł  wykonano 

2.798.846,64 zł. Dochody własne gminy stanowią  18,80% budżetu gminy.

 Wpływy  z  tytułu  podatków  i  opłat   kwocie  łącznej  1.492.961,36  zł  stanowią  10,03  % 

dochodów ogółem oraz 53,34% dochodów własnych.

Korzystne  wykonanie  dochodów  ,  ale  w  stosunkowo  niewysokich  kwotach  wystąpiło  w 

następujących źródłach dochodów:

-podatku od spadków i darowizn                     221,41%  /ponad upływ czasu 448 zł/

-podatku leśnym                                              105,65% /ponad upływ czasu 2.132,90 zł/

-podatku od czynności cywilnoprawnych       103,49% /ponad upływ czasu 1.569 zł/

-podatku rolnym                                              100,83% /ponad upływ czasu 516,36 zł/

-opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych    100,57% /ponad upływ czasu 410,89 zł/

-podatku od środków transportowych             100,16% /ponad upływ czasu 71,49 zł/

Wykonanie na poziomie zbliżonym do planowanego dotyczy:

-podatku od nieruchomości-99,93% /niewykonanie w kwocie 757,71 zł/  

Niskie wykonanie  występuje w dochodach z tytułu: 

-opłat za zajęcie pasa drogowego- 30,50% brak wykonania w kwocie 69,50 zł /  wpływa niewiele  

wniosków o wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego/. 

Dochody własne gminy nieujęte w podatkach i opłatach lokalnych stanowią kwotę ogółem 

679.865,88  zł, co stanowi  4,57 % dochodów ogółem oraz 24,29% dochodów własnych. Obejmują  

one  między  innymi  wpływy  ze  sprzedaży  wody,  odprowadzenie  ścieków,  wpływy  z  opłat  za  

użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy.

Odnotowano korzystne wykonanie dochodów z tytułu wpływów z :

-opłaty produktowej-143,12%/dochód ponadplanowy 86,24 zł/

-usług opiekuńczych-  139,58% /dochód ponadplanowy w kwocie  2.517,60 zł  spowodowany m.in. 

objęciem tymi usługami nowej osoby/



-kar za usuwanie drzew-117,44%/dochód ponadplanowy 1.589,48 zł/

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego -115,96 % /ponad upływ czasu 1.639,50 zł/

-dochody z najmu i dzierżawy-109,29% /ponadplanowy wpływ w kwocie 5.463,92 zł m.in. w związku 

z waloryzacją kwot dzierżaw/

-usług za  pobór  wody -102,96% /ponadplanowy wpływ w kwocie  8.594,89 zł  związany m.in.  ze 

zwiększonym zużyciem wody, zawarciem nowych umów z odbiorcami/

-odprowadzenie ścieków – 101,11% /ponad upływ czasu 967,21 zł/

Przekazywane  udziały w podatkach stanowiących  dochód budżetu państwa w kwocie  ogółem 

626.019,40 zł. stanowią 22,37 % dochodów własnych a 4,21 % dochodów ogółem, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota  624.977 zł,

-    podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1.042,40 zł.

Wykonanie  udziałów  na  poziomie  103,73%  /dochody  ponadplanowe  w  kwocie  22.511,40zł 

przekazywane przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe/ 

b)subwencje przekazano w łącznej kwocie 6.908.755 zł wykonanie na poziomie 100%.

Przekazane subwencje stanowią 46,42 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 3.521.187 zł, co stanowi 23,67 % dochodów ogółem;

- część wyrównawcza subwencji  ogólnej  – kwota 3.008.871 zł,  co stanowi 20,21 % dochodów 

ogółem;

- część równoważąca subwencji ogólnej- kwota 378.697 zł  co stanowi 2,54 % dochodów ogółem. 

c)dotacje  na  zadania  własne  i  zlecone  gminie  zrealizowane  zostały  w  łącznej  kwocie 

3.322.776,22 zł,  w tym na zadania własne 698.905,35 zł,  na zadania zlecone- 2.513.547,71 zł,  na 

zadania  realizowane  na  podstawie  porozumień  z  organami  administracji  rządowej-  95.483,16  zł, 

dotacje celowe w ramach  programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 14.840 zł.  

Plan roczny wynosi- 3.327.487 zł w tym na zadania własne 702.238 zł, na zadania zlecone 2.514.834 

zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- 95.575 zł,  

dotacje celowe w ramach  programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 14.840 zł.  

Wykonanie  na poziomie  99,86 %. Kwota dotacji  stanowi 22,32 % dochodów ogółem /dotacje na 

zadania własne 4,70 % dochodów ogółem, dotacje na zadania zlecone 16,88 % dochodów ogółem, 

dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,64

 %, dotacje celowe w ramach  programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,10%.

2.Dochody majątkowe 

stanowią 12,46% dochodów ogółem

a)dochody własne

Dochody z  przekształcenia  prawa wieczystego  użytkowania  gruntu  w prawo własności  w 

kwocie 95.090,46 zł zostały wykonane w 100%.

Dochody z tyt. PROW 2007-2013 w kwocie 245.625 zł zostały wykonane w 100%



b)dotacje

Dochody z tyt.  dotacji  rozwojowych  w kwocie  649.427,11 zł  zostały wykonane  w 100%. 

Dochody z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 850.000 zł zostały 

wykonane w 100% . 

Dochody z tyt. dotacji FOGR zł. w  kwocie 14.000 zł zostały wykonane w 100%.

3.Skutki

Analizując wykonanie dochodów za  2010r. należy jeszcze wymienić kwotę utraconych dochodów na 

skutek obniżenia stawek podatkowych przez Radę Gminy- 302.468,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 

roku w poszczególnych podatkach kształtowały się one następująco:

- podatek od nieruchomości –                  262.327,12 zł

- podatek od środków transportowych –    31.401,08 zł

-podatek rolny-                                            8.740,00 zł 

Skutki udzielonych przez gminę zwolnień na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły w podatku od 

nieruchomości   kwotę  10.063,88  zł.  Skutki  decyzji  wydanych  przez  organ  podatkowy  z  tytułu 

umorzeń  zaległości  podatkowych  stanowią  kwotę  1.309  zł,  rozłożeń  na  raty  i  odroczeń  terminu 

płatności 0.

Łącznie skutki stanowią 16,18% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

4.Stan zaległości i nadpłat

Stan  zaległości  na  dzień  31.12.2010r.  wyniósł  399.056,78  zł  tj.  2,68%  wykonanych  dochodów 

ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą 5.034,97 zł tj. 0,03% wykonanych dochodów ogółem.

W stosunku do zaległości prowadzone są działania windykacyjne. Wystawiane są m.in. upomnienia,  

tytuły wykonawcze.   

II. Wydatki

Plan wydatków na rok 2010 po dokonaniu zmian uchwałami  Rady Gminy i zarządzeniami  Wójta 

Gminy wynosił 15.878.975 zł. Wykonanie za 2010 rok- 14.830.155,75 zł tj. 93,39 %.

Wydatki  bieżące stanowią 71,63%  wykonania  tj.  10.622.696,06 zł.  Wydatki  majątkowe stanowią 

28,37 %  wykonania tj 4.207.459,69 zł. Składają się na nie jedynie wydatki inwestycyjne. 

W stosunku  do  planu  wydatków bieżących  10.998.392  zł  wykonanie  stanowi  96,58  %.  Wydatki 

majątkowe na plan 4.880.583 zł zostały wykonane w 86,21%

I. Wydatki  majątkowe

Wykonanie zgodne z upływem czasu odnotowano w :

1.Dz.  010  zadanie  pn.  Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  obrębach  Podlesie,  Łazy  i  Gójsk  gm.  

Szczutowo- wykonanie 99,97% . Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał pomoc zgodnie z 

umową  Nr  000646921-UM0700019/09  RW.II./ES/0219.5-17/09   z  dnia  25.05.2010r.  w  ramach 

działania 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-

2013.  Inwestycja  finansowana  z  udziałem pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  z  BGK oraz 

pożyczki z WFOŚ i GW. 



2.Dz.  600  Budowa  ulicy  Słonecznej  w  Gójsku  –  wykonanie  99,99%.  Inwestycja 

zakończona. 

3.Dz.801- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczutowie- wykonanie 100%. Etap

zaplanowany na rok 2010 został zakończony. 

4.Dz.900-  wykonanie  99,99%  planu.  Realizacja  Planów  Odnowy  Miejscowości 

Szczutowo-urządzenie i porządkowanie terenów zielonych, odnowienie Miejsca Pamięci 

Narodowej, przebudowa szlaku spacerowego (chodnika) w obrębie drogi powiatowej nr 

3718W oraz budowa i wyposażenie placu zabaw dla dzieci została zakończona. Inwestycja 

współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego. 

5.Dz.900- Realizacja  Planu  Odnowy  Miejscowości  Szczutowo-przebudowa  infrastruktury 

turystycznej- wykonanie 100%. Kontynuacja inwestycji w 2011r.

6.Dz.926- boiska sportowe w Szczutowie- wykonanie na poziomie 99,99% w stosunku do planu.

Inwestycja zakończona. Inwestycja współfinansowana ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej.

Wykonanie zbliżone do planowanego:

1.Dz. 010 zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej we wsiach Agnieszkowo, Mościska, Dziki Bór, 

Słupia, Białasy, Gugoły, Szczechowo- wykonanie na poziomie 96,41 %. Zakończono rozbudowę sieci 

wodociągowej w Dzikim Borze. 

2. Dz.600 -budowa drogi Słupia- Dziki Bór- wykonanie na poziomie 99,78%. Wykonano

dokumentację i wypłacono odszkodowania za grunty .

3.Dz.851-  rozbudowa  obiektów  SPZOZ  w  Szczutowie  i  Gójsku-  wykonanie  97,89  %  planu. 

Planowane zakończenie inwestycji w 2011r. Brak wykonania w kwocie 8.544,73 zł.

4. Dz.600- przebudowa drogi powiatowej Gójsk—Mościska- przekazanie Powiatowi Sierpeckiemu

dotacji celowej w kwocie 148.711,90 zł , plan 150.000 zł. Wykonanie 99,14%.

5. Dz.600- budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w m. Szczutowo-  przekazanie Powiatowi

Sierpeckiemu dotacji celowej w kwocie 47.591,28 zł, plan 50.000 zł. Wykonanie 95,18 % 

Niskie wykonanie wydatków majątkowych odnotowano w następujących działach:

1.Dz.600- budowa drogi  Podlesie  Grądy –  w 2010r.  nie  poniesiono żadnych  wydatków.  Fundusz 

Ochrony Gruntów Rolnych nie przyznał dofinansowania na to zadanie. Brak wykonania-kwota

4.770 zł.

2.Dz.600 Budowa drogi Stara Wola-Gugoły- wykonanie 23,23%  planu. Inwestycja współfinansowana 

ze środków  terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Brak wykonania w kwocie 652.029,47

zł. Opóźnienie prac spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Planowane

zakończenie inwestycji w 2011r.

3.Dz. 900- wykonanie 0% planu. Realizacja Planów Odnowy Miejscowości Gójsk przewidziana jest 

w roku 2011. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 dot. budowy i wyposażenia 

obiektów rekreacyjnych  i  sportowych dla dzieci  oraz renowacji  budynku komunalnego pełniącego 



funkcję społeczno-komunalną i urządzenie otoczenia obiektu został  złożony 19.07.2010r.  Wniosek 

dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej- łącznika ul. Słonecznej z centrum wsi został złożony 

24.11. 2010r. Na dzień dzisiejszy wnioski nie zostały rozpatrzone.

II .Wydatki  bieżące 

            Największe wydatki w 2010 roku dotyczyły następujących działów:

801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano kwotę 4.574.534,76 zł co stanowi 30,85% wydatków 

ogółem;

852  –  Pomoc  społeczna  –  wydatkowano  kwotę  2.848.799,41  zł,  co  stanowi  19,21  % wydatków 

ogółem.

750 – Administracja publiczna – wydatkowano kwotę 1.461.356,39 zł, co stanowi 9,85 % wydatków 

ogółem;

W dz.  010 Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę 267.655 zł wydatkowano 266.621,10 zł, co 

stanowi 99,61 %. Poniesione wydatki dotyczą odpisów na Mazowiecką Izbę Rolniczą w wysokości  

2% od wpływów podatku rolnego oraz wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. 

W dz.  400 Dostarczanie  wody -  wydatkowano  263.643,58  zł  na  plan  312.479  zł.  Wykonanie  w 

stosunku do planu na poziomie 84,37 % związane było m.in. z mniejszym niż zakładano zużyciem 

energii elektrycznej, materiałów, usług remontowych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na 

zobowiązania m.in. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  

 dz. 600  Drogi  publiczne  gminne  –  wydatkowano  166.994,37  zł  na  plan  w kwocie  179.305 zł. 

Wykonanie  w  stosunku  do  planu  na  poziomie  93,13  %  związane  było  m.in.  z  mniejszym  niż 

zakładano zakupem usług. 

Dział  750 Administracja  publiczna–  wskaźnik  wykonania  kształtuje  się  na  poziomie  95,85  %  i 

dotyczy wydatków na administrację publiczną, zadania zlecone w tym spis powszechny, działalność 

rady gminy, promocję gminy. Realizacja wydatków wynosi 1.461.356,39 zł na plan 1.524.690 zł. 

Wykonanie  wydatków poniżej  planu spowodowane  było  racjonalnym  gospodarowaniem środkami 

pieniężnymi  m.in.  w  zakresie  zakupu  materiałów  i  usług  oraz  koniecznością  zabezpieczenia 

zobowiązań m.in. z tytułu  PFRON, energii, opłat za rozmowy telefoniczne.

Dział  751 –  Urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej,  kontroli  i  ochrony  prawa  oraz 

sądownictwa  –  otrzymane  dotacje  celowe  na  aktualizację  spisu  wyborców  oraz  przygotowanie  i  

przeprowadzenie wyborów  prezydenta, do sejmu i senatu, do rad gmin. Wydatkowano 38.105 zł  co  

stanowi 97,61% planu 39.040 zł. 

Dział 754 – to wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne ,obronę cywilną oraz fundusz wspierania policji. 

Na planowaną kwotę 79.648 zł wydatkowano  73.005,70 zł, co stanowi 91,66 % wykonania.  

Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było mniejszym niż zakładano zakupem usług, 

materiałów , energii, ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych.



Dział 756- to wydatki dotyczące głównie inkasa dla sołtysów za pobieranie należności budżetowych, 

zakup  tonerów  do  drukarek,  papieru,  usług  pocztowych.  Wykonanie  wydatków  związanych  z 

rozliczaniem podatków kształtuje się na poziomie 91,02%. Plan 26.000 zł, wykonanie 23.664,39 zł. 

Poniesiono mniejsze niż zakładano koszty inkasa oraz postępowania windykacyjnego. 

W  dziale  757 Obsługa  długu  publicznego-  realizowano  wydatki  dotyczące  spłaty  odsetek  od 

zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wydatkowano 103.775,59 zł, co stanowi 92,52% planu 112.169 

zł. Mniejsze niż zakładano wydatki na obsługę długu publicznego spowodowane były zmieniającą się 

stopą procentową.

Dział  801 Oświata i wychowanie zawiera wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , gimnazjów,  

klas  ,,0”,  innych  form wychowania  przedszkolnego,  dowożenia  uczniów  do  szkół,  dokształcania 

nauczycieli, stołówek szkolnych.   Łącznie wydatki  wyniosły 4.557.496,09 zł  na planowaną kwotę 

4.608.055 zł  co stanowi 98,91 % planu.  

Wykonanie  wydatków poniżej  planu spowodowane było  mniejszymi  niż zakładano wydatkami  na 

zakup materiałów i usług oraz koniecznością zabezpieczenia zobowiązań.

Dział 851 – Ochrona zdrowia . Wydatkowano kwotę 75.514,33 zł na plan 81.000 zł  tj.93,23% planu.

Wykonanie poniżej planu spowodowane było niższym niż zakładano zakupem usług i materiałów. 

Na zadania  w zakresie pomocy społecznej w dz. 852 wydatkowano w  2010 roku 2.848.799,41 zł  tj. 

99,31 % planu 2.868.531 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu spowodowane było racjonalnym 

gospodarowaniem środkami pieniężnymi m.in. w zakresie zakupu materiałów, usług, energii, podróży 

służbowych.

Dział  854 Edukacyjna opieka wychowawcza- na plan 313.318 zł wydatkowano 300.476,70 zł  co 

stanowi 95,90 %. Wydatki poniesione z dotacji na zadania własne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Łącznie wydatkowano 327.543,41 zł,  

co stanowi 72,34 % planu w kwocie 452.802 zł.

Wykonanie  wydatków poniżej  planu spowodowane  było  racjonalnym  gospodarowaniem środkami 

pieniężnymi  m.in.  w  zakresie  zakupu  usług  remontowych,  materiałów,  energii,  usług  oraz 

koniecznością  zabezpieczenia  zobowiązań  m.in.  z  tytułu   opłat  za  gospodarcze  korzystanie  ze 

środowiska, zakupu energii, konserwacji oświetlenia ulicznego.

Dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na planowaną kwotę 98.860 zł wydatkowano 

98.860 zł, co stanowi 100% planu.

W  zakresie  wydatków  na  kulturę  fizyczną  i  sport  – dz.  926  na  planowana  kwotę  16.840  zł 

wydatkowano 16.840 zł, co stanowi 100 % planu.

                W 2010 r. dokonano spłat pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 5.000 zł,  kredytów z banków 

w kwocie 694.700 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 254.818 zł.

WFOŚ i GW zgodnie z umowa Nr 0015/10/U z dnia 18.02.2010r. warunkowo umorzył pożyczkę w 

kwocie 105.000 zł. Spłaty rat były dokonywane w określonych w umowach terminach.



                W 2010 r. zaciągnięto pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK w kwocie 975.723 

zł- dotyczy działań 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi oraz  działania 321 Podstawowe usługi dla 

gospodarski i ludności wiejskiej, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013.

               Stan zobowiązań gminy Szczutowo na dzień 31 grudnia 2010r. z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów wyniósł 2.745.540 zł  co stanowi 18,45 % wykonanych dochodów ogółem. Są to 

zobowiązania z tytułu: kredytu  z PKO BP na pokrycie deficytu roku 2007 /560.000 zł/,  kredytu  z BS  

Sierpc na pokrycie  deficytu  roku 2009 /1.139.635 zł/,  pożyczki  na wyprzedzające finansowanie z  

BGK na budowę kanalizacji w Podlesiu /720.905 zł/, pożyczki z WFOŚ I GW na budowę kanalizacji 

w Podlesiu /325.000 zł/.

Zobowiązania niewymagalne roku 2010, które obciąża rok 2011 dotyczą:

-dodatkowego wynagrodzenia  rocznego i  pochodnych-  ustawowy termin wypłaty do 31.03.3011r.-

347.002,55 zł,

-podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  za  mc.XII.10r.  -ustawowy  termin  odprowadzenia  do 

urzędu skarbowego do 20.01.2011r.- 158 zł,

-składek na ubezpieczenie zdrowotne za mc-XII.10r. ustawowy termin odprowadzenia do ZUS do 

5.01.2011r.- 357,75 zł,

-z tytułu faktur i innych dokumentów, które wpłynęły w 2011r., a dotyczyły  2010 r. w szczególności 

zakupu energii elektrycznej, usług, materiałów głównie opału, PFRON, rozmów telefonicznych, noty 

odsetkowej z BGK, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska -90.667,03 zł.

Termin płatności przypadał w 2011r.

                Na podstawie par.12pkt 4 Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XXVIII/158/09 Rady  

Gminy  Szczutowo  z  dnia  29  grudnia  2009r.  Wójt  Gminy  Szczutowo  Zarządzeniem  nr  210/10 

przekazał  uprawnienia  kierownikom  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Szczutowo  do  zaciągania 

zobowiązań  z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  budżetowym  i  w  latach  następnych  jest 

niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  termin  zapłaty  upływa  w  roku  2011. 

Zobowiązania dotyczyły m. in. dostaw oleju opałowego i energii elektrycznej do szkół w miesiącu 

XII.2010r,  wpływ faktur w I.2011r. Różnica między wydatkami i zobowiązaniami a planem wyniosła 

w dz. 801:

rozdz.80101  par.4210-  5.445,50  zł,  rozdz.80101  par.4260-  3.692,10  zł,  rozdz.  80110  par.4210- 

23.465,80 zł, rozdz. 80110 par. 4260- 2.495,45 zł.

               Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010r.

                 Stan należności  na 31.12.2010r. wynosił 434.405,76 zł  w tym wymagalnych  398.796,37 

zł  w tym z tytułu:

-nie zwróconych przez dłużnika alimentacyjnego gminie  należności z tytułu zaliczek i funduszu 

alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej w kwocie 302.849,91 zł

-podatków w kwocie 79.823,89  zł



-dostaw i usług m. in. dostaw wody, odprowadzenie ścieków, usług opiekuńczych, najmu i dzierżawy 

składników majątkowych w kwocie 16.122,57 zł.

Gmina nie realizowała w 2010r. zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej.

Gmina nie realizowała zadań publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego .

Gmina Szczutowo nie udzielała w 2010r. gwarancji i poręczeń.

                 Rok budżetowy zamknął się nadwyżką  w kwocie 54.364,68 zł.

Wykaz tabel:

1.Zestwienie wykonania dochodów za 2010r.

2.Zestawienie wykonania wydatków za 2010r.

3.Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2010r.

4.Wykonanie  planu dochodów i  wydatków związanych  z realizacją  zadań z  zakresu administracji 

rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2010r.

5.Wykonanie  dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na 

realizację  zadań  określonych  w  gminnym  programie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 

alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2010r.

6.Wydatki na zadania inwestycyjne za 2010r.

7.Wykonanie  wydatków  na  wieloletnie  programy  inwestycyjne  w  latach  2010-2012  za  2010r. 

8.Wykonanie  wydatków na  programy i  projekty  finansowane  z  udziałem środków europejskich  i 

innych środków  pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2010r.

9.Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi 

zasadami  wykonywania  budżetu  jednostki  wynikającymi  z  ustawy  z  dnia  20  listopada  2009r.  o 

zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz.1664) 

za 2010r.

10.Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora 

finansów publicznych za 2010r.

11.Wykaz  jednostek  budżetowych  posiadających  wydzielone  rachunki  dochodów  i  wykonanie 

rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych za 2010r.

12.Zmiany w planie  wydatków  na  realizację  programów finansowanych  z  udziałem środków,  o 

których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w 2010r.

13.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Szczutowo, dnia 25 marca 2011 r.
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