
INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZABIA WOLA ZA 2014 ROK 

 

Zgodnie z art. 37 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626) podaje się do publicznej 

wiadomości: 

 

a) Wykonanie budżetu Gminy Żabia Wola za 2014 rok: 

 dochody wykonane = 32.329.078,43 zł. /sprawozdanie Rb-27S w załączeniu/; 

 wydatki wykonane = 33.295.261,48 zł. /sprawozdanie Rb-28S w załączeniu/; 

 kwota deficytu Gminy Żabia Wola za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2014 roku 

do 31 grudnia 2014 roku = 966.183,05 zł. /sprawozdanie Rb-NDS w załączeniu/. 

 

b) Wykorzystane otrzymane środki zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach   

     publicznych (środki z budżetu Unii Europejskiej) – 1.286.786,22 zł. 

 

c) Kwota zobowiązań wymagalnych Gminy Żabia Wola na dzień 31.12.2014 r. = 0,00 zł. 

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 

31.12.2014 r. = 9.907.910,28 zł. 

 

d) Kwoty otrzymanych dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego           

 w 2014 r. wyniosły:  

 pomoc finansowa  od Powiatu Grodziskiego w kwocie 50.000,00 zł oraz Gminy 

Grodzisk Mazowiecki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa 

spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Żabia Wola poprzez przebudowę 

drogi gminnej nr 150604W relacji Żabia Wola - Zalesie - Musuły (II etap)”. 

 

e) Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. 

wyniosły: 

 pomoc finansowa na rzecz Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.543,56 zł. 

na realizację umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu 

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez 

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”; 

 dotacja dla Gminy Grodzisk Mazowiecki w kwocie 50.000,00 zł. na realizację  umowy 

w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji zadania „Poprawa spójności układu 

komunikacyjnego w Grodzisku Mazowieckim poprzez modernizację ciągu dróg 

gminnych (ul. Radońska, ul. Lazurowa, ul. Orla, ul. Widokowa) stanowiących 

połączenie węzła autostrady A2 z trasą krajową nr 8 relacji Warszawa-Katowice”; 

 dotacja dla Powiatu Grodziskiego w kwocie 200.000,00 zł. na realizację zadania 

pn. „Remont drogi 1520 Bukówka-Skuły”; 

 dotacja dla Powiatu Grodziskiego w kwocie 55.125,00 zł. na dowóz dzieci 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Żabia Wola do Zespołu Szkół im. Hipolita 

Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim. 

 

f) Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2014 r. 

Gmina Żabia Wola nie udzielała poręczeń i gwarancji 


