Zarządzenie Nr 248 /2014
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie sprawozdania rocznego za 2013 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 267 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.2)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę Nr XVI/ 157 /2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok z późniejszymi zmianami
przedkłada się:
1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok w niżej podanych wielkościach:
1) Dochody budżetowe na plan 15.476.005,54 zł wykonano 15.520.122,17 zł, co stanowi
100,29% w tym:
a) dochody bieżące na plan 13.771.408,54 zł wykonano 13.563.635,96 zł tj.
98,49% w tym:
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz zleconych innymi ustawami na plan 2.759.288,54 zł wykonano
2.697.005,62 zł tj. 97,74%,
b) dochody majątkowe na plan 1.704.597 zł wykonano 1.956.486,21 zł tj. 114,78%,
2) Wydatki budżetowe na plan 16.771.803,54 zł wykonano 15.563.671,12 zł, co stanowi
92,80% w tym:
a) wydatki bieżące na plan 13.098.205,54 zł wykonano 11.999.444,30 zł tj. 91,61%
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz zleconych innymi ustawami na plan 2.759.288,54 zł wykonano
2.697.005,62 zł tj. 97,74%.
b) wydatki majątkowe na plan 3.673.598 zł wykonano 3.564.226,82 zł tj. 97,02%,
3) Ujemny wynik finansowy w kwocie 43.548,95 zł przy planowanym deficycie
1.295.798 zł.
2. Gmina na dzień 1 stycznia 2013 r. posiadała mienie komunalne o wartości 15.509.243 zł.
W ciągu roku przychodowano 4.698.392 zł oraz rozchodowano 60.630 zł. Po dokonaniu
zmian na koniec 2013 r. stan mienia komunalnego wynosił 20.147.005 zł. Z tytułu
posiadanego mienia komunalnego Gmina w 2013 r. uzyskała dochody w kwocie
261.640,47zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wójt Gminy
dr Marek Szuszman
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646.

