
Zarządzenie Nr 9/2019
Wójta Gminy Świedziebnia

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy 
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077 z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:

1) dochody plan 24.640.466,40 zł wykonanie 24.816.843,26 zł 100,72% w tym: z dotacji celowych na zadania 
zlecone i dofinansowanie zadań własnych plan 9.000.767,04 zł wykonanie 8.898.453,72 zł 98,86%

a) dochody bieżące plan 23.255.480,00 zł wykonanie 23.353.279,47 zł 100,42%,

b) dochody majątkowe plan 1.384.986,40 zł wykonanie 1.463.563,79 zł 105,67%;

2) wydatki plan 28.355.466,40 zł wykonanie 26.291.330,50 zł 92,72% w tym: z dotacji celowych na zadania 
zlecone i dofinansowanie zadań własnych plan 9.000.767,04 zł wykonanie 8.898.453,72 zł 98,86%

a) wydatki bieżące plan 22.847.382,40 zł wykonanie 21.782.332,07 zł 95,22%,

b) wydatki majątkowe plan 5.508.084,00 zł wykonanie 4.508.998,43 zł 94,79%;

3) wynik budżetu plan - 3.715.000,00 zł wykonanie - 1.474.487,24 zł;

4) przychody plan 4.412.540,13 zł  wykonanie 5.426.653,50 zł 122,98%;

5) rozchody plan 697.540,13 zł wykonanie 686.250,00 zł 100,00%;

6) należności  jednostki samorządowej 711.622,43 zł w tym zaległości 688.325,21 zł

7) zobowiązania jednostki samorządowej 7.452.733,08 zł w tym: długoterminowe kredyty i pożyczki 
6.700.879,45 zł zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

§ 2. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 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 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 
poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326.
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