ZARZĄDZENIE NR 87/16
WÓJTA GMINY LIPNO
z dnia 25 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2015 r.
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013r., poz. 885 z późn. zm.1) i art. 30 ust.1, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.2), zarządza się co następuje:
§ 1. Realizując Uchwałę Nr III/16/14 Rady Gminy Lipno z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok, Wójt Gminy przedstawia się sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2015 r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:
1) realizacja dochodów i wydatków budżetowych:
a) dochody budżetowe:
- plan 41.078.720,52 zł,
- wykonanie 41.204.788,46 zł tj.100,31%;
b) wydatki budżetowe:
- plan 42.559.099,52 zł,
- wykonanie 40.041.604,54 tj. 94,08%, w tym wydatki majątkowe: plan 5.561.226 zł,
wykonanie 5.327.765,99 zł, tj. 95,80%,
c) deficyt planowany 1.480.379 zł, wykonana nadwyżka 1.163.183,92 zł,
d) zobowiązania – zaciągnięte pożyczki 2.234.539 zł;
2) realizacja planów finansowych tzn. zadań około budżetowych:
a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:
- dotacje:
- plan 7.053.361,18 zł,
- wykonanie 7.008.628,95 zł tj. 99,37%;
- wydatki:
- plan 7.053.361,18 zł,
- wykonanie 7.008.628,95 zł tj.99,37%;
b) preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałaniu narkomanii:
- wpływy:
- plan 107.000 zł,
- wykonanie 118.260,00 zł tj. 110,52%,
-wydatki:
- plan 110.411 zł
- wykonanie 103.439,71 zł tj. 93,69%;
c) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska:
- przychody:
- plan 20.000 zł,
- wykonanie 26.351,62 zł tj.131,76%,
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014
poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877, Dz.U. z 2015 poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1045, poz.
1189, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.1830, poz.1854, poz. 1890 i poz.2150
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890

- wydatki:
- plan 56.432 zł,
- wykonanie 24.868,51 zł tj.44,07%;
§ 2.1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie
zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 rok Radzie Gminy
w Lipnie.
3.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2015 r. przesłać Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

