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Wyszczególnienie Plan 

(po zmianach) 

Wykonanie 

w zł 

Realizacja 

Planu (%) 

1 2 3 4 

A. Dochody 10.264.914 9.669.977 94,20 

A1. Dochody bieżące 7.664.862 7.546.645 98,46 

A2. Dochody majątkowe 2.600.052 2.123.332 81,66 

B. Wydatki 10.622.919 9.951.287 93,68 

B1. Wydatki bieżące 7.649.812 7.359.211 96,20 

B2. Wydatki majątkowe 2.973.107 2.592.076 87,18 

C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) -358.005 -281.309 78,58 

D. Zobowiązania - 47.980  

D1. Wymagalne zobowiązania 

wynikające z odrębnych ustaw 

oraz prawomocnych orzeczeń 

sądów lub ostatecznych decyzji 

administracyjnych 

 

 

- 

 

 

- 

 

D2. Wymagalne zobowiązania 

uznane za bezsporne 

- 47.980  

E. Przychody ogółem 782.005 782.005 100,00 

F. Rozchody ogółem 424.000 424.000 100,00 

 

 

I. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz 

kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego roku 2014 

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu 

jednostek samorządu terytorialnego 

Kwoty dotacji udzielonych innym 

jednostkom samorządu terytorialnego 

 

48.027 zł 

(dotacja celowa otrzymana od samorządu 

województwa na modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych 

 

0 

 

II. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji oraz podmiotów, których gwarancje 

 i poręczenia dotyczą 

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie podmiotów 

 

X 

 

X 

 

III. Wykorzystanie środków pochodzących z budżetu UE  

 na wydatki majątkowe: 



 dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR pn. „Zwiększenie 

efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych 

w wybranych obiektach użyteczności publicznej w Gminie Cisna 

(termomodernizacja) 427.856 zł 

 dofinansowanie projektu PSeAP 38.115 zł 

 dotacja na budowę bezpiecznego placu zabaw dla oddziału przedszkolnego w 

ramach POKL 79.692 zł 

 dofinansowanie placów zabaw dla dzieci i młodzieży w ramach PROW 51.282 zł 

(w tym: Przysłup 22.295 zł, Cisna 28.987 zł) 

 

 na wydatki bieżące: 

 

 dotacja na realizacje projektu pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie 

podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” ze 

środków UE  32.638 zł 

 dotacja na projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Cisna” w ramach POKL 

196.405 zł 

         

 

Wójt Gminy  

      Cisna 

       Renata Szczepańska 
 

 


