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ZARZĄDZENIE Nr 15/2014
BURMISTRZA MIASTA i GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
z dnia 11 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
za 2013 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizując Uchwałę Nr XX/140/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 stycznia
2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2013 rok z późniejszymi
zmianami przedkłada się:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 rok w niżej podanych wielkościach:
1) Dochody budżetowe na plan 29.950.343,43 zł, wykonano 31.310.076,28 zł, co stanowi 104,54% w tym:
a) dochody bieżące na plan 29.133.883,43 zł, wykonano 30.316.828,59 zł tj., 104,06% planu,
b) dochody majątkowe na plan 816.460,00 zł, wykonano 993.247,69 zł tj., 121,65% planu,
c) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych innymi ustawami na plan 6.656.541,43 zł, wykonano 6.587.878,56 zł tj., 98,97% planu,
d) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na plan
2.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł, tj. 100% planu;
2) Wydatki budżetowe na plan 31.546.273,43 zł, wykonano 29.375.085,70 zł, co stanowi 93,12% planu,
w tym:
a) wydatki bieżące na plan 28.434.075,43 zł, wykonano 26.869.216,40 zł, tj. 94,50% planu,
b) wydatki majątkowe na plan 3.112.198,00 zł, wykonano 2.505.869,30 zł tj., 80,52% planu,
c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych
innymi ustawami na plan 6.656.541,43 zł, wykonano 6.587.878,56 zł tj., 98,97% planu,
d) wydatki celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na plan
2.000,00 zł, wykonano 2.000,00 zł, tj. 100% planu;
3) Dodatni wynik finansowy stanowi kwotę 1.934.990,58 zł przy planowanym deficycie 1.595.930,00 zł;
2. Realizacja planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego:
a) przychody na plan 3.830.620,00 zł, wykonano 2.818.474,49 zł, tj. 73,58% planu,
b) koszty na plan 3.769.420,00 zł, wykonano 2.795.089,18 zł, tj. 74,15% planu;
3. Informacja o stanie mienia gminy:
- wartość mienia na 01.01.2013 r. - 49.131.204,27 zł,
- zwiększenie wartości w 2013 r. - 3.643.802,12 zł,
- wartość mienia na 31.12.2013 r. - 52.775.006,39 zł,
- dochody z mienia w 2013 r. - 125.127,33 zł.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Skonieczny

