
Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.2)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok:

1) dochody plan 21.101.222,55 zł wykonanie 21.188.987,08 zł  100,41% w tym: z dotacji celowych na zadania 
zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich plan  7.993.460,15 zł  wykonanie 7.930.329,30 zł 99,64%

a) dochody bieżące plan 20.843.748,35 zł wykonanie 20.978.974,97 zł 100,65%,

b) dochody majątkowe plan 257.474,20 zł wykonanie 210.012,11 zł 81,57%;

2) wydatki plan 22.726.222,55 zł wykonanie 21.628.529,94 zł 95,17% w tym: z dotacji celowych na zadania 
zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem 
środków europejskich plan 7.993.460,15 zł wykonanie 7.930.303,30 zł 99,21%

a) wydatki bieżące: plan 19.957.748,35 zł  wykonanie 19.001.390,90 zł 95,22%,

b) wydatki majątkowe: plan 2.771.474,20  zł wykonanie 2.627.139,04 zł 94,79%;

3) wynik finansowy  plan  - 1.625.000,00 zł wykonanie - 439.542,86 zł;

4) przychody plan 2.255.000,00 zł  wykonanie  3.203.010,48 zł 142,04%;

5) rozchody plan 630.000,00 zł wykonanie 630.000,00 zł 100,00%;

6) należności  jednostki samorządowej 774.782,73 zł w tym zaległości 748.461,08 zł;

7) zobowiązania jednostki samorządowej 5.594.376,93 zł w tym: długoterminowe kredyty i pożyczki 
4.835.040,13 zł  zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

§ 2.  Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 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 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i poz. 2260 oraz z 2017 r. 

poz. 191.
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