ZARZĄDZENIE Nr 55/F/2010
WÓJTA GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr XVII/112/2008 Rady Gminy w Kijewie Królewskim
z dnia 30 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2009 r. w następujących kwotach:
1, Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 11 152 819 zł przy planie 11 802 551
zł co stanowi 94,49 %, w tym:
1) dochody własne 3 909 954,38 zł, przy planie 4 540 124 zł, w tym:
a) środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków bezzwrotnych 493 367,70 zł,
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych 64 133,03 zł.
2) subwencję ogólną 4 287 648 zł, przy planie 4 287 648 zł, w tym:
a) część oświatowa subwencji ogólnej - 2 933 559 zł,
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 354 089 zł.
3) dotacje celowe 2 955 216,62 zł, przy planie 2 974 779 zł, w tym:
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej –
1 738 289,71 zł,
b) na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji
samorządowej - 759 876,85 zł,
c) na realizację zadań na podstawie porozumień – 455 115,46 zł,
d) pozostałe dotacje otrzymane z funduszy i z innych źródeł 83 934,60 zł.
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 12 507 444,99 zł przy planie
14 187 881 zł, co stanowi 88,16 % , w tym:
1) wydatki inwestycyjne – 3 406 999,85 zł, przy planie 4 235 640 zł.
2) wydatki bieżące – 9 100 445,14 zł, przy planie 9 952 241 zł, tym:
a) wynagrodzenia – 3 543 972,85 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń - 655 379,32 zł,
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej
– 1 738 289,71 zł,
d) wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących
z zakresu administracji samorządowej - 759 876,85 zł,
e) wydatki związane z realizację zadań na podstawie porozumień
– 455 115,46 zł,
f) dotacje przekazane – 638 984,48 zł, w tym:
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom – 54 700 zł,

-

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowych
instytucji kultury – 63 858,29 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu
oświaty - 391 741,90 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych – 14 000 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 45 000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst
na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 50 000 zł,
- pozostałe dotacje – 19 684,29 zł.
g) wydatki na obsługę długu – 32 552,40 zł.
h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych – 43 682,11 zł.
i) pozostałe wydatki – 1 232 591,96 zł.
3. Deficyt budżetu - 1 354 625,99 zł,
4. Realizacja przychodów i rozchodów w 2009 r. wynosi:
1) Przychody 2 479 683,68 zł, w tym:
a) zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2 385 330 zł,
b) przychody z innych rozliczeń – wolnych środków, jako nadwyżka
środków na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek
94 353,68 zł.
2) Rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek 341 635 zł.
5. Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 3 448 794,04 zł, w tym:
a) z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek – 2 902 470 zł,
b) zobowiązania niewymagalne – 546 324,04 zł
6. Przychody GFOŚiGW zrealizowano w kwocie 7 456 ,82 zł, a wydatki w kwocie
6 920,80 zł.
7. Przychody dochodów własnych jednostek budżetowych 3 977,85 zł, wydatki
w kwocie 1358,43 zł.
§ 2 Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 r. przekazuje się
Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
§ 4 Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

