
INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY ŻABIA WOLA ZA 2010 ROK 

  
               

 

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

157, poz. 1240 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:  
  

a) Wykonanie budżetu Gminy Żabia Wola za 2010 rok   

 - dochody wykonane = 23.679.256,32 zł  /sprawozdanie Rb-27S w załączeniu/  
 - wydatki wykonane =  26.324.720,18 zł  /sprawozdanie Rb-28S w załączeniu/  

- kwota deficytu Gminy Żabia Wola za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2010 roku do 

31 grudnia 2010 roku = 2.645.463,86 zł /sprawozdaniem Rb-NDS w załączeniu/. 

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

publicznych (środki z budżetu Unii Europejskiej ) – 83.573,46 zł. 

 
c) Kwota zobowiązań wymagalnych Gminy Żabia Wola na dzień 31.12.2010 

roku = 0,00 zł.  

Natomiast zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na 31.12.2010 

r. = 7.754.214,56 zł /sprawozdanie Rb-Z w załączeniu/.  
 
d) Kwoty otrzymanych dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

w 2010 r. = 0,00 zł.   

 Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 

r. wyniosły: 
-  dotacja dla Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim w wysokości 928,80 zł z 

przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu „Wsparcie systemu 

ratowniczo-gaśniczego na obszarze Powiatu Grodziskiego w celu zwiększenia 

skuteczności działań ratowniczych i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i poważnych 

awarii poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP”, 

- dotacja dla Gminy Nadarzyn w wysokości 41.968,00 zł na opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń, 

- dotacja dla Powiatu Żyrardowskiego w wysokości 556.518,74 zł na przebudowę drogi 

powiatowej  nr 2861 W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów, 

- dotacje na zadania bieżące dla Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z/s w 

Mszczonowie:  

 na pokrycie kosztów funkcjonowania pracowni urbanistycznej - 63.823,20 zł,  

 na pokrycie kosztów funkcjonowania biura Związku - 7.946,00 zł  
 na pokrycie kosztów funkcjonowania zbiorczego punktu padliny - 5.754,57 zł, 

- dotacje dla gmin: Nadarzyn, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Piaseczno, Radziejowice, 

Jaktorów, Lesznowola, Pruszków, Brwinów i miasta stołecznego Warszawa w łącznej 

wysokości 130.285,45 zł tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonych dla niepublicznych 

przedszkoli do których uczęszczały dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy.   
  

e) Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji  

W 2010 r. Gmina Żabia Wola nie udzielała poręczeń i gwarancji. 


