
INFORMACJA za 2019 rok 

na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)  

 
1. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanka 

podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy 

Olszanka za 2019 r. 

 

 

Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie w zł 

Dochody 23.626.777,06 23.250.376,53 

Wydatki 22.583.674,64 21.363.580,26 

Deficyt/Nadwyżka 1.043.092,42 1.886.796,27 

Przychody ogółem w tym: 739.770,58 739.770,58 

- Kredyty i pożyczki 165.278,00 165.278,00 

- Inne źródła w tym wolne środki 574.492,58 574.492,58 

Rozchody ogółem w tym: 1.782.863,00 1.782.863,00 

- Spłata kredytów i pożyczek 1.782.863,00 1.782.863,00 

 

 

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  

publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanka 

podaje do publicznej wiadomości kwotę wykorzystanych środków, o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

 

165 278,00 

 

 

3. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanka 

podaje do publicznej wiadomości kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 

ust. 1 pkt 4 

 

0,00 zł 

 

 

 



4. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanka 

podaje do publicznej wiadomości kwoty dotacji otrzymanych z budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym 

jednostkom samorządu terytorialnego 

 

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego 

Nazwa podmiotu Kwota 

1. Województwo Opolskie 95 750,00 

 

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego 

Nazwa podmiotu Kwota 

1. Powiat Brzeski 2 928,00 

2. Gmina Brzeg 9 460,00 

3. Gmina Opole 4 573,90 

 

 

5. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach    

publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.869 z późn. zm.) Wójt Gminy Olszanka     

podaje do publicznej wiadomości wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z 

wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą. 

 

0,00 zł 

 

 

              Wójt 

 

             /-/ Aneta Rabczewska 

 


