ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2020
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu
budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz
art. 30 ust. 2 pkt
4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) przedstawiam, co następuje:
§ 1. Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku realizacja budżetu przedstawiała
się następująco:
1. Dochody plan 47 168 576,28 zł wykonanie 22 774 929,61 zł – 48,3 %, z tego:
a) dochody bieżące
plan 42 430 684,64 zł
wykonanie 22 732 301,06 zł – 53,6 %
b) dochody majątkowe plan 4 737 891,64 zł
wykonanie
42 628,55 zł – 0,9 %.
2. Wydatki plan 49 398 892,36 zł wykonanie 22 014 964,77 zł – 44,6 %, z tego:
a) wydatki bieżące
plan 41 806 694,26 zł
wykonanie 20 793 089,74 zł – 49,7 %
b) wydatki majątkowe plan 7 592 198,10 zł
wykonanie
1 221 875,03 zł – 16,1 %.
3. Na dzień 30.06.2020 r. występuje nadwyżka w wysokości 759 964,84 zł.
4. Przychody
plan 3 152 893,08 zł wykonanie 4 826 435,83 zł
w tym:
- kredyty i pożyczki
plan 1 473 000,00 zł
wykonanie
773 000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych plan
922 577,00 zł
wykonanie
1 479 228,64 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp

- wolne środki

plan
plan

5. Rozchody
w tym :
- spłaty pożyczek i kredytów

757 316,08 zł
0,00 zł

wykonanie
wykonanie

757 316,08 zł
1 816 891,11 zł.

plan 922 577,00 zł

wykonanie

615 600,00 zł

plan

wykonanie

615 600,00 zł.

922 577,00 zł

§ 2. Do dnia 30 czerwca 2020 roku nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności
budżetowych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy
do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału przekazuje kwartalną informację
o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,
oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

