
Zarządzenie Nr 5/2016
Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) 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.1)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć  sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok:

1) dochody  plan 16.715.346,89 zł wykonanie 16.604.944,09 zł 99,34% w tym: z dotacji celowych na zadania 
zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich plan 3.902.061,89 zł wykonanie  3.886.050,35 zł 99,59%

a) dochody bieżące plan 16.660.096,89 zł wykonanie  16.549.028,88 zł  99,96%,

b) dochody majątkowe plan  55.250,00 zł wykonanie 55.915,21 zł 101,20%;

2) wydatki plan 16.815.346,89 zł wykonanie 15.646.793,41 zł 95,52% w tym: z dotacji celowych na zadania 
zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem 
środków europejskich plan 3.902.061,89 zł wykonanie 3.886.050,35 zł 98,06%

a) wydatki bieżące: plan 15.856.230,89 zł wykonanie 14.996.429,29 zł 95,19%,

b) wydatki majątkowe: plan 959.116,00 zł wykonanie 650.364,12 zł 97,58%;

3) wynik finansowy plan - 100.000 zł wykonanie 958.150,68 zł;

4) przychody  plan 740.000,00 zł wykonanie 1.459.859,80 zł 197,28%;

5) rozchody plan 640.000,00 zł wykonanie 640.000,00 zł 100,00%;

6) należności jednostki samorządowej 794.193,65 zł  w tym zaległości 748.826,54 zł;

7) zobowiązania jednostki samorządowej 4.846.046,91 zł w tym: długoterminowe kredyty i pożyczki 
4.072.540,13 zł zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Radzie Gminy Świedziebnia 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 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

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 
379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 
1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.
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