
ZARZĄDZENIE NR RO.0050.26.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić do publicznej wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sośno za 2018 r, 
którego główne wielkości określono w ust. 2 – 12.

2. Realizacja budżetu:

1) dochody ogółem wykonano w wysokości
w tym:

27489 183,21 zł;

a)dochody bieżące
z tego:

23 763 460,27 zł;

- środki z Unii Europejskiej 12 095,10 zł;
b)dochody majątkowe
z tego:

3 725 722,94 zł;

- środki z Unii Europejskiej 868 833,33 zł.
2) wydatki ogółem wykonano w wysokości

w tym:
29 978 290,24 zł;

a)wydatki bieżące
z tego:

22 804 771,75 zł;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 062 202,33 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 5 639 674,35 zł;
- dotacje na zadania bieżące 1 511 612,75 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 545 531,63 zł;
- wydatki na obsługę długu 45 750,69 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych -
b)wydatki majątkowe
z tego:

7 173 518,49 zł;

- inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:

7 173 518,49 zł;

- na programy finansowane z udziałem środków Unijnych 1 675 986,56 zł.
3)  deficyt 2 489 107,03 zł.

3. Finansowanie rozchodów:

1) przychody budżetowe 2 724 162,03 zł,

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2019 r.

Poz. 1768



w tym:
- zaciągnięte kredyty na rynku krajowym 1 700 000,00 zł;
- zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym 280 829,00 zł;
- zaciągnięte pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w tym:

257 284,00 zł,

na wyprzedzające finansowanie 257 284,00 zł;
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o f. p. 486 049,03 zł.

2)  rozchody budżetowe
z tego:

235 055,00 zł,

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków 
pochodzących z funduszy strukturalnych

-

4. Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
w kwocie 3 693 306,92 zł;Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych;

5. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych;

6. Gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 10 977 639,37 zł, na realizację zadań własnych i zleconych, 
w tym:

1) zadania własne 3 129 535,52 zł;
2) zadania zlecone 7 848 103,85 zł.

7. Gmina udzieliła z budżetu gminy dotacje na kwotę 1 601 860,07 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 551 060,07 zł, z tego:

a) dotacje podmiotowe 438 953,00 zł,
b) dotacje przedmiotowe 1 037 603,75 zł,
c) dotacje celowe 74 503,32 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 50 800,00 zł.

8. Gmina nie udzieliła w 2018 r. żadnych poręczeń i gwarancji, które przekroczyły by rok budżetowy.

9. Realizacja wyodrębnionych zadań zleconych z zakresu administracji rzędowej:

1) otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone 7 848 103,85 zł;
2) zrealizowane wydatki celowe na zadania zlecone 7 848 103,85 zł.

10. Realizacja:

1) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 61 008,94 zł;
2) wydatków:
a) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych –

59 654,45 zł,

b) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 2 000,00 zł.

11. Na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykorzystano kwotę 
1 1 715 222,55 zł., w tym:

1) wydatki bieżące -
2) wydatki majątkowe 1 715 222,55 zł.

12. Realizacja przychodów i kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym – Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej w Sośnie :

1) przychody 3 026 019,53 zł;
2) koszty 3 138 468,76 zł;
3) wynik finansowy - 112 449,23 zł.
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroiński
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