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ZARZĄDZENIE Nr 18.2014
WÓJTA GMINY WAGANIEC
z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie: opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2013 rok.
Na podstawie art. 30, ust. 1 w związku z art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.2013.885 z późn.zm.) oraz art. 13, pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Realizując uchwałę Nr XXIV/141/12 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na rok 2013 z późn. zm. – Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy za rok 2013 następująco:
1. dochody budżetu zrealizowano w wysokości 14.836.908,18 zł na 15.471.362,39 zł planowane , tj. 95,9%
(zał. Nr 1), w tym m.in.:
1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.827.486,10 zł na 1.932.911,39 zł, tj.
94,6% planowanych wpływów;
2) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 60.599,25 zł
na 60.000,00 zł planowane, tj. 101,0% planowanych wpływów;
3) subwencja ogólna w wysokości 6.235.399,00 zł, tj. 100,0% planowanych wpływów;
4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 12.800,72 zł na 12.800,00 zł planowane, tj. 100,0%
planowanych wpływów;
2. wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 14.942.087,99 zł na 16.012.547,39 zł planowane, tj. 93,3%
(zał. Nr 2), w tym m.in.:
1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości
1.827.486,10 zł na 1.932.911,39 zł, tj. 94,6 % planowanych środków;
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.141.711,81 zł na 2.174.702,00 zł, tj. 98,5% planowanych środków;
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii
społecznej 77.863,14 zł na 117.832,00 zł planowane, tj. 66,1% planowanych środków;
4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.979,49 zł na 54.500,00 zł planowane, tj. 93,5%
planowanych środków;
5) przekazano dotację dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 12.500,00 zł na
28.210,00 zł planowane, tj. 44,3% planowanych środków;
6) przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu w wysokości
74.967,34 zł na 75.000,00 zł planowane, tj. 100,0% planowanych środków;
7) przekazano dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w wysokości 79.978,49 zł na 80.500,00 zł planowane, tj. 99,4% planowanych
środków;
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8) wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości
6.957,74 zł na 20.766,00 zł planowane, tj. 33,5% planowanych środków;
3. W roku 2013 osiągnięto deficyt w wysokości 105.179,81 zł przy planowanym deficycie budżetu
w wysokości 541.185,00 zł.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać:
1) Radzie Gminy;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Wójt Gminy
Piotr Marciniak

