
Informacja Burmi§trza Dobrodzienia z dnia 29 maja 2014 w sprawie informacji
rocznej za 20l3r.

Zgodnie z treściąań, 37 ust. 1 pkt, 2 ustavy z dnia 27 sierynia 2009 0 lrnansach publicznych

(Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) p%ędstawiam informację rocT!ąza 20I3t. obejmljącą

l, Wykonanie budżetu gminy:

ll, KWC]ta w!,korzvslanych środków pochorlzEc_,-ch z buriżetLl 1,nii Europejskiej:

2 841 R'72 19 zł

Wyszczególnienia: Plan po zmianach Wykonanie y" wvkonania

Dochody ogółem: 32,079,99,1.20 ]1,555,4ó5.42 98,36

Wydatki ogó}em: 29]lj611.06 27,175,658.83 93,34

\v tyn;

Wydatki bieżące
26,110,954.24 24.286 .389 ,30 93,01

Wydatki mają&owe 3.002,656.82 ż.889 .269,53

Nadu,vżka 2,966.383.1,1 4.379 .806,59

Pr4,clrod1, ogółenr. ] 999 5l7 116 1,399,971,65 10,02

z tego:

Zaci€nięte kredyl!, i

pożyczki

657,606.57

wolne środki 1,341.931.29 ] ,]99,971.65 l04,33

Rolcbod) ogółenl ,1,965.921.00 ,1,885,9l9,70 98,39

Z tego:

spłaty lced,Ytóu, i

poZ)cZek

4.965,921,00 4,885,919,70 98,39

§ tylrl: na lealizację
programó\Ą, Z

uclziałen środkórv
l_jI I

2,158-690.00 2.458.689,08 l00,00



lI], K\\ota Zobo\iąZań wlmagalnych: brak zoborriązirll rrl,rrlagaln,vch.

lV, K\vola dotacjj otrz,Ymanych z budzctlr iedlx]slc]i sanror7ądu terytorialnego:

z samolządu u,ojerł,<idztwa opolskiego: ,1l 6,676.96 zł:

Z samorządu po§iatu oleskiego: 356.760.1t.1 z|.

V K\ouZdotacji tldzielonych inn,ym icd|oslkonl sanloIZądtl tefytolialncgo: ] 54,5(x).00 zl.

\łl lyn']:

dla samorządrL rlojewództŃ,a opolskicgo; 150,000.00 zł:

-dla porriatu oleskiego: 4.500.00 zł:

\ l, \\ ] K"/,d/le1.1l). ] p"lc.z.li, gtt.,l"ll. i

s lck l ''I lrllllll:l llle lld.,i. ilJ c^,cczc , ,,, ,l ,ll. i,

\ilL \ł}kaz osób pra§rlych i fizycznych oraz jcdnosrek o|ganizacljnl,ch nicposiadających osobo\łości
pra\\nej. \\ któr}ch \\ 20 ]3r, w Zaklesie podatl,ó\\ lLlt] oplat ucl7ie]ono Ulg, odroozeli, umorzeń lub

lol]oźono na rat} !v k\!ocic pr7(jtvyższającej 5()0.00 zl: *lal. zc ltskazanieln umorzon]ch k§,ol i

przyczl,n umorzenia,

KLr(lr I)łnrialr Ul8a inlvest)c}jna

Koźlik Adrian ulga inwestyc)jna

Czaja Rlszard - tll8a inlvestyc)jna

I:cljk§ Ieresa - ulga in§cs1},c!,jna

lajollc t]eIltatd - tllga inwcst},c}alra

Cłogow5ki lvlarek Ulga Z r)lUłU ZakUpu gru1l1ó\\

Ptok Ernest ulga Z l}1ułu 7akupu gruntó\\,

Brcniek Tomtlsz - ulga Z l},tułu nab,Ycia gruntó\-

x,lrn: \l"lck ulś,l / l\I1,1lj lla\)Ji1 !rllllló$,

Kulda Damian ulga ż ł-tu]u nab}cia grunlóś.

KoZe ltcillhold ulga 7 t}tułu nab}cia grtlnló§.

K, / l, \, l1,|n :]J / l\LtllIl -,l\\.i_:nlljI ,$,

Palclczlk Brygida Ulga z §tu]U nab),cia llltlnló$,

Sleliga Bogdan ulga 7 t}tułu nab},cia glunló\t,

Kolecek Krystj,na ulga Z t}tUłtl nab}cia glunló\\.

K,|1,1 |),r.l l, lj" / l)lIlIIl ndh)(i,l:lrllll,^.,



\\ ilek ccrard Uli]a Z ł-tułu nab)cia grunt(]\\.

\ł'lóbe] 
^ndr7e] 

Ulga ż t),lułU nab!cia gr ntó\\.

DZicnba Lukas7 ulga 7 §,tufu Dalrycia gltlnló\\.

Dlllok Altied - ulga z tytUłu nab)cia gnlnto*,

\iesłon!,Henryk ulga z 1}tUłU nab}Oia glunlów.

Klkorrka Gabriel Ulga z tr-tu]u nab},cia.!.lUlln]\\.

( 2jtl Alic]a ulga Z lyt lu nabycia gruntó\\.

NikoIcZuk Marek ulga ż tytu]u nabycia gruntó\\,

l-enlpa WaIdemal ulga Z lytLlłu nab},cia gruntó\.

l ollanouski Bemard ulgażt}tułu nab!,cia gruntó\\.

\\'oit}rlek Stefan - Ulga Z ltttlłtl nab),cia 9unli\\.

|,lr^ll \4,1l<ll.,, lll;d / l}lLllu llah\. in grll l, \,

t]icle§ ic7 Jacek ulga Z t}tułtlnabycia grunló\!.

/,ll,,. li lill ,,l l .,] / \'lllll ndh), iJ ],lllll'o.,

Wonsik Norbct lllga 7 tytu]u nŹlbycia grunta\\,.

Hennainski Mateus7 - tllga Z tytuh Dabycia gNntós.

lt}bol Diana Ulga z t],tufu nabyoia gruntó\\.

C]Z} mia Da§ id. Karina - ulga Z 1}lułu nab}cia 8runt!i\\,,

St}ch Klzysztof, ulga Z 1yluł n^b}cia glu tó\,l.

Pisalski Janusz - ulga z t),tulu nab)cia grunló\\.

Njcsłon} tlenryk - LlIga Z|\1ufu nabycia grLllrtó§.

Blodo\!sl(i Piolr Ulga 7 t},tułu nab},cia gruntó\\.

I'ieprzlca ltajnold lga 7 tytułu nab}cia glunt(j\\.

Panic ,Ągniesżka - u]ga z lylułu nab},cia gnljlió§,

Pruski |ryk ulga ż tytułu Dab}rcia gruntó\\,

sik.Jra Andrzcj ulga 7 t}tu]u Dib}cia grtll]tó\\.

Cembolista l onasz ulga z §tułu nab_vcia glrlntów.

\eunann Brol Linda. Erwin - Lllga Z tytulu nabyc]a llruntólt.

Kżcnciessa wio]erta - Lllga Z t}luhl nabycia glonló!\.



Pietruszka Joachim - ulga z §tułu nabycia gruntów.

Ryszka EIżbieta - ulga z tytułu nabycia gruntów,

V odarz Maria - ulga z tyulu nabycia grLlntów.

ZaJąc RajDold - ulBa., ryUlU nab)cia gruntóu.

Kamiński Hubęrt - umorzenie I rata 619.00 zł ważny int€res podatnika

Kamiński Huben - umorżenie ll rata 6|9,00 zl ważny interes podatnika

Basa Anna 951,5o zł rożłoi!Łnie na raty podatku od spadków i darowizn,

Kazior Alicja 2 0'75,00 zł rozłożrcnie na raly Podatku od spadków i darowizn

Zltolni€ni€ z nocy Uchwały Nr xtll/87/2007 Radr Mi(,i§kiq w Dobrodzieliu z dnia l7 grudnia
2007 rt,§prl§,ie Z$olnień od podłtku od nicruchoDlości d|A przedsiębiorcórv realizujących now€
inwe§Ęcje na terenie Gminy Dobrodzi€ń

K\lola 
^volnicIi 

za 20l3 rok ( osob},fiZ}czne) l]7]71.1j+z§olnieniepoddział,zdrowotllą
: 5l9.0,1zł

K§ola ż§olnielj Za 20l3 rok ( osoby plarłne) 7l l1.ł.()J z}.

3l]


