
Zarządzenie Nr 7/2014
Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 267 ust. 1 i 

3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przyjąć  sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok: 

1) dochody plan 16.555.101,09 zł wykonanie 16.215.290,81 zł 97,95% w tym: z dotacji 

celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych plan 3.988.085,62 zł 

wykonanie 3.850.564,78 zł 96,55% 

a) dochody bieżące plan 16.416.883,09 zł wykonanie 16.075.954,81 zł 97,92% 

b) dochody majątkowe plan 138.218,00 zł    wykonanie 139.336,00 zł 100,81%

2) wydatki plan 16.305.101,09 zł wykonanie 15.371.322,20 zł 94,27% w tym: z dotacji 

celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych plan 3.988.085,62 zł 

wykonanie 3.850.564,78 zł 96,55% 

a) wydatki bieżące: plan 15.391.327,09 zł wykonanie 14.564.666,88 zł 96,63% 

b) wydatki majątkowe: plan 913.774,00 zł wykonanie 806.655,32 zł 89,98%

3) wynik finansowy     plan 250.000,00 zł wykonanie 843.968,61 zł 337,58% 

4) przychody plan 780.000,00 zł wykonanie 1.311.108,41 zł 168,09% 

5) rozchody plan 780.000,00 zł wykonanie 780.000,00 zł 100,00% 

6) należności  jednostki samorządowej 617.485,07 zł w tym zaległości 561.913,27 zł 

7) zobowiązania jednostki samorządowej 4.327.423,61 zł w tym: długoterminowe kredyty 

i pożyczki 3.740.000,00 zł 

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Radzie 

Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świedziebnia 

oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Wójt

Szymon Zalewski
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