INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK
Planowane dochody gminy Brusy na 2018 rok wynoszą 88.190.868,06 zł.
Wykonanie za I półrocze w kwocie 39.647.210,49 zł (44,96 % planu),przedstawiało się następująco:
I. dochody bieżące
- subwencja
- dochody podatkowe i opłaty lokalne
-dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania
bieżące
- dotacja celowa otrzymane od jst
- dotacje celowe w ramach środków unijnych
- pozostałe dochody
II. dochody majątkowe
- dotacje ze środków unijnych i budżetu państwa
- sprzedaż składników majątkowych

38.705.132,91zł (51,04% planu)
15.209.182,00 zł (57,23%)
7.597.148,35 zł (55,69%)
13.784.794,05 zł (41,44%)
5.000 zł (100 %)
418.411,64 zł (100 %)
1.690.596,87 zł (87,96%)
942.077,58 zł
942.077,58 zł
0 zł

(7,62 %)
(7,94%)
(0%)

Planowany wydatki gminy Brusy na 2018 rok wynoszą 111.499.642,06 zł.
Wykonanie za I półrocze w kwocie 33.138.055,79 zł (29,72% planu), przedstawiało się następująco:
I. wydatki bieżące
31.516.145,84 zł (43,07% planu)
- dotacje
1.236.500,79 zł (54,36%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
12.590.297,55 zł (56,36%)
- wydatki bieżące
17.535.587,50 zł (36,46%)
- obsługa długu publicznego
153.760,00 zł (43,96%)
II. wydatki majątkowe

1.621.909,95 zł (4,23 % planu)

Szczegółowe dane o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu przedstawiają
poniższe załączniki zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXXII/276/10 Rady Miejskiej w Brusach z dnia
29.06.2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
1. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych w formie tabelarycznej i opisowej:
1.1Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
(tabela + opis)
1.2.Wykonanie wydatków za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.
(tabela + opis)
2. Wykonanie planu przychodów i rozchodów gminy w formie tabelarycznej za okres
od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

3. Zestawienie jednorocznych zadań majątkowych wraz z informacją o stopniu ich realizacji
w formie tabelarycznej i opisowej.
4. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie
tabelarycznej.
II. Informacja za I półrocze 2018 r. z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Brusach.
III. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć w formie tabelarycznej i opisowej.
1. Wykonanie WPF za I półrocze 2018 r.
2. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. w formie tabelarycznej.
3. Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. w formie opisowej.

