ZARZĄDZENIE Nr I/ 33 /2019
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2018 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 (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz
art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z
2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354 oraz z 2019 r. poz.
303) zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę Nr XXXIV/198/2017 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok z późniejszymi zmianami przedkładam:
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok w niżej podanych wielkościach:
1) dochody budżetowe na plan 24.077.048,18 zł wykonano 24.742.939,34 zł, co stanowi 102,77 %
w tym:
a) dochody bieżące wykonano 21.783.771,47 zł tj. 101,74 % planu
b) dochody majątkowe wykonano 2.959.167,87 zł tj. 111,01 % planu
c) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych
innymi ustawami na plan 7.090.616,08 zł wykonano 6.926.981,59 zł tj. 97,69 % planu
d) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na
plan 1.000 zł wykonano 1.000 zł tj. 100 % planu.
2) wydatki budżetowe na plan 26.835.494,15 zł wykonano 24.571.201,10zł, co stanowi 91,56 %
planu w tym:
a) wydatki bieżące wykonano 18.937.444,12 zł tj. 94,27 % planu
b) wydatki majątkowe wykonano 5.633.756,98 zł tj. 83,49 % planu
c) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych
innymi ustawami na plan 7.090.616,08 zł wykonano 6.926.981,59 zł tj. 97,69 % planu
d) wydatki celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na
plan 1.000 zł wykonano 1.000 zł tj. 100 % planu.
3) dodatni wynik finansowy 171.738,24 zł przy planowanym deficycie 2.758.445,97zł.

2. Informacja o stanie mienia gminy:
1) wartość mienia na 01.01.2018 r. – 48.631.500,70 zł
2) przychody – 14.024.856,78 zł
3) rozchody – 10160.372,91 zł
4) wartość mienia na 31.12.2018 r. – 52.495.984,57 zł
5) dochody z mienia w 2018 r. – 390.177,55 zł.
§ 2. Przedstawić sprawozdanie opisowe wraz z częścią tabelaryczną z wykonania budżetu za 2018 rok
oraz informację o stanie mienia gminy Radzie Gminy i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej
Zespół Zamiejscowy we Włocławku, celem zaopiniowania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

