
w sprqwie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu GminY Gniewkowo za rok
2009.

Z^tządze[ie Nr l8l201o

Burmistrza Gniewkowa

z dnia 19 marca 2010 roku

s1

l.Realizacja dochodów i Wydatkółv budźetowych

1. Dochody budżetowe :
- p|an 35.299.832 zł.'

- wykonanie 34.093.721,69 zl.

2. wydatki budŻetowe :
- plar' 38.520.192 zt.,

- wykonanie 37.467.8ó2'5l zł.

w tym wydalki majątkowe : plan 6.040'635 zł'' wykonanie 6.016.207,46 zł.

3' DefiĆyt budżetotT 3.374.140,82 z|.

2.Realizacja planów fi nanŚowych

Na podstalłie art' 199 ust. 1 i 2 us|alty z dnią 30 częrr,vca 2005r.' o Jinansach
pub1iczaph.pz.{J' z 2005r. Nr 249' poz. 2l04|i ])" \',, zwią.,ku z art- 121 !rst. 6 ustau'J 7 d11ia
27 sierpnia 2009r. P*episy wprowadzaja.e L.sta$'ę o 1-rnansach pub]iczlrych (Dz.I].7.2}0gr.
Nr 157 pof. 1241[2]). postanawiam' co 'astępuje:

Zarządzam co naŚtępuje

Realizując Uchwałę Nr XXXII/272/2008 Rady Miej skiej Gniewkowo u dnia 19
grudnia 2008 loku w sprawię uchwalenia budzetu gminy i gospodarki pozabudżetowej
na.Iok 2009, przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gniny za rok
2009 zrealizowane w niżej podanych wielkościach :

1. Zadąń zleconych z zakrcsu adminŻJtrucji tządowej oraz innych zddąń zleconychjerlnostkom sah,otząd terytofialnego ustawami:



(

Dotacje plan 5'286.262 zł', wykonanie 5'285.579,06 zł.

Wydatki plan 5.286.2 62 zł.' wykonarię 5 '27 8.5,79 '06 zł.

Reali7,acja progrumu roxwiąłlwanźa ploblemów alkoholowych i zwąlczania
narkomanii :

w p,Ęr-vy plan 2l0'000 zł.. wykonarrle 2l0'883,28 zl.

Wydatki plarr 210.000 zł., wykona.Dię 195.28|'46 zł.

3. Gmin,,y Fu,,du5z ochnny Śrcdowiska i Gospodarki Wodnej :

Stan środków na 01.01 '2009 t, 48 '265,1,7 ń.

Przychody plan 150.0 0 zł. wykonale 2I0 .440,72 ń'

Wydatki plan 178.000 zł., wykonane 165.986,,|9 zł.

stan środków na 31.12.2009I' wynosi 92''7I9,|0 zł.

s } Ę9rmacjg z wykonania budżetu GmiDy Cniewkowo o której mowa w $ 1 przędłożyó. Radzie Miejskiej Gniewkowo i przekazac do Regionalnej lzby obrachuŃowej
w Bydgoszczy - Zespół w Torunru.

s 3 Zarzt,"ęy1ę1,.7o6,i w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienrriku
Urzędow;m Województwa Kujawsko _Pomorskiego'


