Zarządzenie Nr 33 /2011
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 30 maja 2011 roku

w sprawie informacji rocznej z wykonania budżetu Gminy Radziejów za 2010 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.1) zarządzam, co
następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziejów z dnia
29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2010 rok
z późniejszymi zmianami przedkłada się informację roczną z wykonania budżetu
Gminy za 2010 rok, następująco:
1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 9.692.250,56 zł na plan 10.177.224
zł, co stanowi 95,23% wykonania w tym:
a)
zadania zlecone w zakresie administracji wykonano w kwocie
2.735.179,09 zł tj. 99,46% planu,
b)
dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
wykonano w kwocie 14.393,75 zł tj. 97,92% planu,
c)
subwencje ogólną zrealizowano w kwocie 3.125.379 zł tj. 32,25%
do dochodów ogółem.
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 10.591.826,41 zł na plan 11.115.206
zł, co stanowi 95,29% planu w tym:
a)
wydatki na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie
2.735.179,09 zł tj. 100% otrzymanej dotacji,
b)
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych wykonano w kwocie 14.696,90 zł
tj. 99,98% planu,
c)
wydatki majątkowe – inwestycyjne wykonano w kwocie 888.806,74 zł
na plan 990.578 zł tj. 89,73%,
3. Uzyskano ujemny wynik finansowy w kwocie 899.575,85 zł przy planowanym
deficycie w kwocie 937.982 zł.
1
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96. poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.

4. Wykorzystano środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
119.135,11 zł w tym:
- na inwestycje - 0
- na wydatki bieżące - 119.135,11 zł.
5. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4
ustawy o finansach publicznych.
6. Gmina nie otrzymała dotacji z budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, a przekazała z budżetu dotacje innej jednostce samorządu
terytorialnego w kwocie 264.094,29 zł.
7. Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji w 2010 roku.
8. Gmina nie zaciągnęła pożyczki oraz kredytu w 2010 roku.
9. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono odroczeń i umorzeń – załącznik Nr 1.
10. Pomoc publiczna – załącznik Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na
tablicy Urzędu Gminy Radziejów.

Wójt Gminy
Marek Szuszman
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