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wÓJTA GMINYwĄPIELSK
z dnia 29 marca 2Ol2 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

budżetu Gminy Wąpielsk za 20II rok

Na podstawie art. 30 ust.
1990r.

1.

art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

o samorządzie grninnym (Dz. IJ. z

2O01r',

Nr

142,

poz. I59l, ze zm.

'1

art. 267 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr i57,

i

art. 13 pkt 7 ustawy Z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów

poz. 1240

2

1

normatywnych i innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z20I0r',

Nr

17, poz.

95) Wójt zarządza. co naslępuje:

ylŻ3lll Rady Gminy Wąpielsk z dnia 18 lutego 2011 roku w
$ 1. Realizując Uchwałę
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 201 1 rok z późniejszymi zmianami przedkłada
się sprawozdanie roczne z wykonania budŹetu gminy za 201l rok, następująco:
1)

Dochody budzetu zrea|izowano w kwocie I4'680.065,'76 zł' na p|an 14.855.650'00

zł., co stanowi 98,84 % wykonania w tym:

a. zadanta zlecone w zakresie administracji wykonano w
2.410'066,0I zł. na plan2.432.712,00 zł. tj.99,07

b. dochody

z

tytułu wydawanych zezwo|eń

oń

na

kwocie

wykonania

sprzedaż alkoholu

vrrykonano w kwocie 46.580,07 zł. na plan 45.000,00 zł., t1' I03'5I %

c.

subwencji ogólnej zrealizowano w kwocie 5.515.375,00 zł'

l Zmiany tękstu jędnolitego wymienionej ustawy Zostały ogłoszone w Dz.IJ z 2002r. Nr 23, poz' 220,Nr 62'
'
poz.558, Nr113'poz.984,Nr153,poz.|Ż'7I,Nr214,poz. 1806' z2003r' Nr 80, poz' 7l7' Nr 162, poz' 1568,
z 2OO4r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr. 167, poz. 1159, z 2005r. Nr 1'72, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr I'73,pol. 1218,
z 2008r' Nr 1 80' poz. l 1l1' Nr 2Ż3, poz' 1458, z 2009r. Nr 52' poz' 420, NI I5'? poz,1241, Z 20l0r' Nr 28, poz.
'
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,poz.6'75,22011r.Nr21,poz. i13.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Zostały ogłoszonę w Dz.U. z 2009r' Nr |57 , poz. 1240, z
1020,Nr238,po2. 1578,Nr257,
201Or.Nr28,poz. 146,Nr96,po2.620,Nr123,po2.835,Nr152,poz.
poz.l726

2)Wydatki budzetu zrealizowano w kwocie 12'400'076'66 zł. na p|an 14.855.ó50'00
zł., co stanowi

83

'47

yo

wykonania w tym:

a. wydatki zwięane z realizacją

zadań zleconych wykonano

w kwocie

2.410.066,0I zł' na plan 2.432.772,00 zł' tj.99,01 %

b' wydatki na

.
c.

realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rorvłtązywania prob1emów alkoholowych wykonano

w

kwocie

40.928,30 zł. tj. naplan 82.047,00 zł. tj.49,88 %

wydatki majątkowe _ inwestycyjne wykonano w kwocie 2.646.904,Ż0
zł. na p|an 4.488.5 1 8'00 zł.

d. rezęrwa ogólna na koniec 2011 r. wynosiła 28.300'00 zł', rezerwa
zarządzanie kryzysowe '23 '000'00 zł.

na

3) Nadwyzka budŻetu wyniosła 2.279.99I'10 zł.
w
$ Ż' Zarządzenie wchodzi w Źycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy

IJtzędzie Gminy Wąpielsk oraz opublikowaniu

w Dzienniku

Urzędowym
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