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ZARZĄDZENIE NR 432/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok
Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawić
Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2013 rok w niżej podanych wielkościach:
1) Dochody:
a) plan po zmianach 26.599.788,54 zł, w tym dochody bieżące 25.638.483,54 zł, dochody majątkowe
961.305,00 zł,
b) wykonanie 26.970.625,47 zł, w tym dochody bieżące 25.864.460,68 zł, dochody majątkowe
1.106.164,79 zł;
2) Wydatki:
a) plan po zmianach 26.180.588,54 zł, w tym wydatki bieżące 24.339.537,54 zł, wydatki majątkowe
1.841.051,00 zł,
b) wykonanie 23.757.102,02 zł, w tym wydatki bieżące 22.926.862,28 zł, wydatki majątkowe 830.239,74
zł;
3) Wynik finansowy budżetu:
a) plan po zmianach

419.200,00 zł,

b) wykonanie 3.213.523,45 zł;
4) Przychody:
a) plan po zmianach

278.080,00 zł,

b) wykonanie 4.109.884,55 zł;
5) Rozchody:
a) plan po zmianach

697.280,00 zł,

b) wykonanie 697.280,00 zł;
6) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego:
a) przychody

7.203.917,11 zł,

b) koszty 7.282.369,77 zł;
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7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami:
a) dotacje
- plan po zmianach

3.938.242,29 zł,

- wykonanie 3.937.362,24 zł;
b) wydatki:
- plan po zmianach

3.938.242,29 zł,

- wykonanie 3.937.362,24 zł;
8) Dotacje udzielone z budżetu:
a) plan po zmianach 1.386.163,00 zł,
b) wykonanie 1.145.213,63 zł.
§ 2. . Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego
zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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