
ZARZĄDZENIE NR 248/2018
WÓJTA GMINY RADZIEJÓW

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego za 2017 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Realizując uchwałę Nr XIII/ 135 /2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok z późniejszymi zmianami przedkłada się:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody budżetowe na plan 23.197.875,76 zł wykonano 24.837.442,13 zł, co stanowi 107,07% w tym:

a) dochody bieżące na plan 22.715.095,76 zł wykonano 24.354.790,13 zł tj. 107,22% w tym:

-  dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych 
innymi ustawami na plan 6.668.312,32 zł wykonano 6.523.154,81 zł tj. 97,82%,

-  dochody związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na plan 
665.814,50 zł wykonano 644.587,35 zł tj. 96,81%,

b) dochody majątkowe na plan 482.780 zł wykonano 482.852 zł tj. 99,97%,

2) Wydatki budżetowe na plan 23.666.241,94 zł wykonano 21.907.168,63 zł, co stanowi 92,57% w tym:

a) wydatki bieżące na plan 18.966.587,94 zł wykonano 17.240.650,94 zł tj. 90,90% w tym:

-  wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych 
innymi ustawami na plan 6.668.312,32 zł wykonano 6.523.154,81 zł tj. 97,82%,

-  wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej na plan 665.814,50 zł 
wykonano 644.587,35 zł tj. 96,81%,

b) wydatki majątkowe na plan 4.699.654 zł wykonano 4.666.517,69 zł tj. 99,29%.

3) Dodatni wynik finansowy w kwocie 2.930.273,50 zł przy planowanym deficycie 468.366,18 zł.

2.  Gmina na dzień 1 stycznia 2017 r. posiadała mienie komunalne o wartości 24.657.496 zł. W ciągu roku 
przychodowano 2.662.028 zł oraz rozchodowano 47.145 zł. Po dokonaniu zmian na koniec 2017 r. stan mienia 
komunalnego wynosił 27.272.379 zł. Z tytułu posiadanego mienia komunalnego Gmina w 2017 r. uzyskała 
dochody w kwocie 127.132,01zł.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.
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§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wójt Gminy Radziejów

dr Marek Szuszman
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