
                                                                 
 
  Zarządzenie Nr 3/2013 
                                                      Wójta Gminy Świedziebnia 
                                                       z dnia 15 marca 2013 roku 
 
 
 
            w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu 
gminy za 2012 rok. 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt  4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późń. zm.) oraz art. 267 ust. 1 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1 240 
z późn. zm.)    z a r z ą d z a m, co następuje: 
 
 
§ 1. Przyjąć  sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,   
                                                                           
   1/ dochody     plan    16 384.508,21 zł    wykonanie      16.806.037,94 zł     102,57% 
             w tym: z dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań  
                         własnych 
                         plan      3.929.979,00 zł    wykonanie         3.902.734,03 zł      99,31% 
              a/ dochody bieżące  
                         plan    15.680.479,21 zł     wykonanie      15.921.321,83 zł    101,53% 
              b/ dochody majątkowe 
                         plan         704.029,00 zł     wykonanie           884.716,11 zł    125,66% 
 
   2/ wydatki      plan    16.490.874,21 zł      wykonanie     15.618.708.03 zł      94,71% 

  w tym: z dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań  
             własnych 
              plan       3.929.131,00 zł       wykonanie        3.902.734,03 zł    99,31% 

             a/ wydatki bieżące: 
                         plan     15.609.614,21 zł       wykonanie      14.825.756,12 zł   94,98% 
             b/ wydatki majątkowe: 
                         plan       881.260,00    zł       wykonanie           792.951,91 zł   89,98%  
         3/ wynik finansowy 
                         plan     - 106.366,00 zł       wykonanie           1.187.329,91 zł    
 
         4/ przychody  plan 1.174.910,00 zł       wykonanie        1.192.322,77 zł 101,48% 
         5/ rozchody    plan 1.068.544,00 zł       wykonanie        1.068.544,27 zł 100,00% 
 
         6/ należności  jednostki samorządowej                                           546.392,84 zł   
   
         7/ zobowiązania jednostki samorządowej                                    5 139.925,57 zł 

  w tym: długoterminowe kredyty i pożyczki                                4.520.000,00 zł   
 
 



§ 2. Przedłożyć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 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. 
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