
 

 

ZARZĄDZENIE NR 16 

BURMISTRZA MIASTA NIESZAWA 

z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Nieszawa za rok 2017 i informacji 

dotyczących budżetu oraz udzielonej pomocy. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W wykonaniu Uchwały Nr XXI-132/2017 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2017 r. 

z późniejszymi zmianami przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Nieszawa za 2017 r.: 

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 10 486 674,90 zł na plan 10 715 782,22 zł, co stanowi 97,86% 

wykonania, w tym: 

- zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wykonano w wysokości1 901 070,62 zł na plan 

1 914 683,04 zł, co stanowi 99,29%, 

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 

42 272,70 zł, na plan 40 648,48 zł, co stanowi 103,99%, 

- subwencji ogólnej zrealizowano w kwocie 1 375 699,00 zł, tj. 100,00% planowanych wpływów, 

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 19 483,73 zł, na plan 21 000,00 zł co stanowi 

92,78% wykonania, 

- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 203 719,25 zł, na plan 200 000,00 zł co 

stanowi 101,86% wykonania; 

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 11 386 238,81 zł, na plan 11 686 514,22 zł, co stanowi 97,43% 

wykonania, w tym: 

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej wykonano w kwocie 

1 901 070,62 zł, na plan w kwocie 1 914 683,64 zł tj. 99,29%, 

- wydatki na realizację zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

wykonano w kwocie 22 211,07 zł, na plan 40 648,48 zł tj. 54,64%, 

- przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie w kwocie 45 776,42 zł, 

na plan 50 000,00 zł tj. 91,55%, 

- wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5 000,00 zł 

na plan 5 000,00 zł tj. 100,00%, 

- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 175 425,60 zł na plan 

203 000,00 zł tj. 86,42%, 

- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 526 754,99 zł , na plan 3 530 552,80 zł tj.99,89%. 

3. W 2017 roku osiągnięto deficyt w wysokości 899 563,91 zł przy planowanym deficycie budżetu 

w wysokości 970 732,00 zł; 

4. Dochody Rachunku Dochodów Wydzielonych przy Przedszkolu Samorządowym zrealizowano w kwocie 

91 663,50 zł, wydatki wykonano w kwocie 91 663,50 zł. 
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§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie niniejszego zarządzenia w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, wykazu osób prawnych i fizycznych 

oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 w zakresie 

podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 

500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Nieszawa. 

  

 Burmistrz Miasta 

Przemysław Jankowski 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 16 

Burmistrza Miasta Nieszawa 

z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

 

Wykaz udzielonej pomocy osobom fizycznym za 2017 r. 

 

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. „g” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych, osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku w zakresie podatków 

lub opłat udzielono pomocy publicznej w postaci ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty: 

 

1. Umorzenie zaległości podatkowych 

 

Lp. Nazwa Kwota Rodzaj Zobowiązania Przyczyna 

1. Jarosław Małecki 786,00 Łączne zobowiązanie pieniężne Trudna sytuacja materialna 

2. Anna Polakowska 636,00 Łączne zobowiązanie pieniężne Trudna sytuacja materialna 

3. Józwiak Longin 1572,00 Łączne zobowiązanie pieniężne Trudna sytuacja materialna 

 

2. Rozłożenie spłaty zaległości na raty 

 

Lp. Nazwa Kwota Rodzaj Zobowiązania Przyczyna 

1. 
Żaneta Rogiewicz 1.253,81 

Opłata za dostarczaną wodę 

i odprowadzane ścieki 
Trudna sytuacja materialna 

2. Żaneta Rogiewicz 1.794,78 Podatek od nieruchomości Trudna sytuacja materialna 

3. 
Żaneta Rogiewicz 2.303,80 

Opłata za składowanie odpadów 

komunalnych 
Trudna sytuacja materialna 

4. 
Wojciech Czerwiński 1.605,94 

Opłata za składowanie odpadów 

komunalnych 
Trudna sytuacja materialna 

5. 
Wojciech Czerwiński 2.2126,48 

Opłata za dostarczaną wodę 

i odprowadzane ścieki 
Trudna sytuacja materialna 

6. 
Iwona Maćkiewicz 6.250,53 

Opłata za dostarczaną wodę 

i odprowadzane ścieki 
Trudna sytuacja materialna 

7. 
Grażyna Kobylińska 1.048,22 

Opłata za dostarczaną wodę 

i odprowadzane ścieki 

Trudna sytuacja 

materialna 

8. Andrzej 

Brzeczkowski 
1.506,42 

Opłata za dostarczaną wodę 

i odprowadzane ścieki 
Trudna sytuacja materialna 

9. 
Anna Chojnacka 2.161,45 

Opłata za dostarczaną wodę 

i odprowadzane ścieki 
Trudna sytuacja materialna 
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