
ZARZĄDZENIE NR 108/10  

RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE  

z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 

2104, z pózn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć: 

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1, przekazać niezwłocznie od daty wydania zarządzenia, jednak nie 

później niż do dnia 20 marca 2010 roku. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, wg którego: - plan dochodów po dokonanych 

zmianach wynosi 12.120.158,00zł., - wykonanie 12.145.682,30 zł., w tym : - dochody bieżące plan 

10.885.715,00 zł., wykonanie 10.911.239,30 zł., - dochody majątkowe plan 1.234.443,00 zł., wykonanie 

1.234.443,00 zł., - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 12.448.971,00 zł., - wykonanie 

10.764.539,86 zł., w tym : - wydatki bieżące plan 8.019.651,00 zł., wykonanie 7.330.913,64 zł., - wydatki 

majątkowe plan 4.429.320,00 zł., wykonanie 3.433.626,22 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1; 

2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - plan 

dochodów po dokonanych zmianach wynosi 1.960.984,00 zł., - wykonanie 1.959.496,92 zł., - plan wydatków 

po dokonanych zmianach wynosi 1.960.984,00 zł., - wykonanie 1.959.496,92 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2; 

1) Radzie Gminy;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży;

Wójt Gminy Wysokie 

Mazowieckie 

Henryk Wyszyński 
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