
Lp. Kwota w 
złotych Termin płatności Podjęte działania zmierzające do 

ich wyegzekwowania 

1 3 4 5

I 21 617 876

1 21 617 876
wg harmonogramu spłaty kredytów do 
2020 roku

II 7 541 564

1 4 559 373 15-03;   15-05;   15-09;   15-11 
należności bieżące, na kwoty 
zaległe wysłano upomnienia oraz 
wystawiono tytuły wykonawcze

2 68 421 15-03;   15-05;   15-09;   15-11 
należności bieżące, na kwoty 
zaległe wysłano upomnienia oraz 
wystawiono tytuły wykonawcze

3 1 545 15-03;   15-05;   15-09;   15-11 
należności bieżące, na kwoty 
zaległe wysłano upomnienia oraz 
wystawiono tytuły wykonawcze

4 287 698 15-02;   15-09
wystawiono decyzje, wysłano 
upomnienia, wystawiono tytuły 
wykonawcze

5 266 808  wg sprawozdań egzekucja należności przez urzędy 
skarbowe   

6 339 192 należności bieżące, na kwoty 
zaległe wystawiono przypomnienia 

7 74 034 wysłano wezwanie do zapłaty 

8 771 305 14 dni od daty otrzymania faktury wysłano wezwanie do zapłaty 

wpływy z różnych opłat- opłata za szczególne 
korzystanie z wód i urządzeń wodnych

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 
przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłaty 
za odbiór odpadów od mieszkańców

dochody budżetowe realizowane przez urzędy 
skarbowe 

Przyczyny 
nieściągalności

6

podatek rolnego

podatek leśnego 

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych  Gminy Michałowice 
Tytuły zobowiązań                        

wierzytelności finansowych 

Zobowiązania finansowe gminy na dzień          
30-09-2014 r. z tytułu:

2

zaciągniętych kredytów długoterminowych 

podatek od środków transportowych 

Należności gminy na dzień  30-09-2014 r.         
z tytułu dochodów budżetowych:

podatek od nieruchomości

wpływy z usług - za pobór wody i ścieki
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Przyczyny 
nieściągalności

6

Tytuły zobowiązań                        
wierzytelności finansowych 

2

9 156 930
 należność rozłożona na raty, na 
część kwoty zaległej wystąpiono 
do sadu z pozwem o nakaz zapłaty 

10 9 714 14 dni od daty otrzymania faktury wysłano wezwanie do zapłaty  

11 25 168 31 marca część należności rozłożona na raty, 
wysłano wezwanie do zapłaty 

12 40 976 należność rozłożona na raty  

13 22 631 miesięcznie wg umów wysłano wezwanie do zapłaty  

14
310 361

wysłano wezwanie do zapłaty  

15
4 091

wysłano wezwanie do zapłaty  

16

1 432

wystąpiono do sądu z pozwem o 
nakaz zapłaty 

17
8 918

wysłano wezwanie do zapłaty  

18 201 207 wysłano wezwanie do zapłaty  

19 1 050 wysłano wezwanie do zapłaty  

20 1 154 wysłano wezwanie do zapłaty  

21 1 046 wysłano wezwanie do zapłaty  

wpływy ze zbycia praw majątkowych

wpływy z najmu i dzierzaw składników 
majątkowych skarbu państw jst

wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu

odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu 
podatków i opłat

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych - 
zajęcie pasa drogowego

wpływy z  najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa jst 
wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie 
służebnośći i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości

wpływy z usług - czynsze mieszkaniowe 

wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych wynajem pomieszczeń szkolnych 

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  - 
zajęcie pasa drogowego

wpływy z tyt. przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  
czynsze mieszkaniowe

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu  
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
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Lp. Kwota w 
złotych Termin płatności Podjęte działania zmierzające do 

ich wyegzekwowania 

1 3 4 5

Przyczyny 
nieściągalności

6

Tytuły zobowiązań                        
wierzytelności finansowych 

2

22 379 074 należności bieżące 

23 2 wysłano wezwanie do zapłaty  

24 1 772

należność została zwrócona  w m-c 
X/2014 1006 zł, na pozostałą 
kwotę  wystawiono  decyzje o 
zwrocie należności świadczeń 
rodzinnych 

25 800 należność rozłożona na raty  

26 17
wysłano pismo do ZUS o zwrot 
pozostałej należnośći zasiłku 
stałego  

27 6 600 należność rozłożona na raty  

28 245 wysłano wezwanie do zapłaty  

wpływy z różnych dochodów odpłatność za 
DPS od osób zobowiązanych do odpłatności

wpływy z różnych dochodów -zasiłek stały z lat 
ubiegłych

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności,w tym 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem,pobranych nienależnie lub w 
nadmiernej wyskości 

należność za pobyt dzieci z innych gmin w 
plcówkach niepublicznych na terenie naszej 
gminy
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
refundacji za pobyt dzieci z innych gmin w 
punktach przedszkolnych 

wpływy z usług-opłata stała za przedszkole

 wpływy z nienależnie pobranego funduszu 
alimentacyjnego
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