
Zarządzenie Nr 8/2018
Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

1) dochody plan 22.839.221,11 zł wykonanie 22.993.502,60 zł  100,68% w tym: z dotacji celowych na 
zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji celowej w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich plan 9.149.057,00 zł wykonanie 9.064.116,72 zł 99,64%

a) dochody bieżące  plan 22.464.286,11 zł wykonanie 22.613.550,58 zł 100,65%,

b) dochody majątkowe plan  374.935,00 zł wykonanie 379.952,00 zł 101,34%;

2) wydatki plan 23.989.221,11 zł wykonanie 22.230.316,72 zł 92,67% w tym: z dotacji celowych na zadania 
zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji celowej w ramach programu finansowanego 
z udziałem środków europejskich plan 9.149.057,00 zł wykonanie 9.064.116,72 zł 99,07%

a) wydatki bieżące: plan 22.029.536,11 zł wykonanie  21.060.415,93 zł 95,60%,

b) wydatki majątkowe: plan  1.959.685,00  zł wykonanie 1.169.900,79 zł 59,70%;

3) wynik finansowy plan  - 1.150.000,00 zł wykonanie 763.185,88 zł;

4) przychody plan 1.737.500,00 zł wykonanie 3.250.967,62 zł 187,11%;

5) rozchody plan 587.500,00 zł wykonanie 587.500,00 zł 100,00%;

6) należności  jednostki samorządowej 739.965,61 zł w tym zaległości 707.399,72 zł

7) zobowiązania jednostki samorządowej 6.117.129,27 zł w tym: długoterminowe kredyty i pożyczki 
5.397.540,13 zł zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego Radzie Gminy Świedziebnia oraz 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 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.
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