
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2017
WÓJTA GMINY LUBANIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (tj. Dz.U. 
z 2016 roku poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 roku poz. 191), art. 30 ust. 1 i art. 61 
ust. 2 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz.1597 i 
poz.1948 ) oraz § 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 296 i poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr XII/63/15 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2016 rok z późniejszymi zmianami przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 
gminy za 2016 rok przedstawione w niżej podanych wielkościach:

1) REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH:

a) dochody budżetowe - plan 19.831.142,68 zł, wykonanie 20.020.529,68   zł w tym:

- dochody majątkowe - plan 699.297,94 zł, wykonanie 719.418,79 zł,

- dochody bieżące - plan 19.131.844,74 zł, wykonanie 19.301.110,89 zł,

b) wydatki budżetowe - plan 20.252.591,47 zł, wykonanie 19.174.164,51 zł w tym:

- wydatki majątkowe - plan  2.540.318,28 zł, wykonanie  2.288.966,76 zł,

- wydatki bieżące - plan 17.712.273,19 zł, wykonanie 16.885.197,75 zł,

c) wynik budżetu - plan deficyt 421.448,79 zł, wykonanie  nadwyżka 846.365,17 zł;

2) REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH TZW. ZADAŃ OKOŁOBUDŻETOWYCH:

a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

- dotacje - plan  4.366.705,98  zł, wykonanie 4.336.771,04 zł,

- wydatki - plan  4.366.705,98  zł, wykonanie  4.336.771,04 zł,

b) dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

- dochody - plan 61.000,00 zł, wykonanie 57.520,04 zł,

- wydatki - plan  68.165,75 zł, wykonanie  58.037,72 zł,

c) Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie – zakładu budżetowego - przychody - 1.077.738,09 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (netto) - 300.060,19 zł,

- dotacja celowa z budżetu gminy - 24.998,98 zł,

- koszty - 1.065.896,33 zł,

d) dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku:

- dochody - plan  112.344,00 zł, wykonanie  106.868,24 zł,

- wydatki - plan 112.344,00 zł, wykonanie  106.868,24 zł.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Wójt Gminy

Larysa Krzyżańska
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