ZARZĄDZENIE NR 165/14
WÓJTA GMINY RYPIN
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) oraz art. 30 ust. 1, art. 42, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 13 pkt 2, pkt 7 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę Nr XXIV/130/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2013 rok przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:
1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 22.026.566,04 zł na plan 22.302.640,14 zł, co stanowi 98,76%
wykonania planu w tym:
1) dochody bieżące, na plan 21.075.177,14 zł zrealizowano 20.799.155,04 zł, tj. 98,69%;
2) dochody majątkowe, na plan 1.227.463 zł zrealizowano 1.227.411 zł, tj. 100%;
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 3.415.320,31 zł na
plan 3.446.013,14 zł, co stanowi 99,11% planu;
4) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów na plan 86.000 zł wykonano 85.299,26 zł, co stanowi
99,10% planu;
5) subwencje zrealizowano w kwocie 8.952.906 zł, co stanowi 100,00% planu.
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 19.802.864,88 zł na plan 21.627.326,14 zł, co stanowi 91,56%
wykonania planu w tym:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 3.415.320,31 zł na
plan 3.446.013,14 zł, co stanowi 99,11% planu;
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych
wykonano w kwocie 75.528,41 zł, na plan 86.000 zł, co stanowi 87,82% planu;
3) wydatki majątkowe na realizację inwestycji wykonano w kwocie 1.627.629,43 zł na plan 1.729.000 zł, co
stanowi 94,14% planu;
4) wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.175.235,45 zł na plan 19.898.326,14 zł, co stanowi 91,34% planu.
§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez wywieszenie niniejszego
zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Radzie Gminy Rypin.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy
Janusz Tyburski
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