Or.0050.37.2015
Zarządzenie Nr 37/2015
Burmistrza Miasta Kowalewa Pom.
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kowalewo
Pomorskie za 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j. t., poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz.
379, poz. 1072) oraz art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j. t., poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146,
poz. 1626, poz. 1877)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXII/234/13
z dnia
20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2014, (opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014 r., poz. 82), przedkładam roczne
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. w niżej podanych wielkościach:
1) dochody budżetowe
- plan 40.490.268,00 zł, w tym:
a) subwencje
- plan 13.974.816,00 zł, b) dotacje
- plan 11.569.991,00 zł, w tym na realizację zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej
- plan 5.038.412,00 zł, c) pozostałe
- plan 14.945.461,00 zł, -

wykonanie 39.242.650,70zł,
wykonanie 13.974.816,00 zł,
wykonanie 10.358.972,58 zł,
wykonanie 4.977.422,33 zł,
wykonanie 14.908.862,12 zł;

2) wydatki budżetowe
- plan 46.092.034,00 zł, - wykonanie 42.747.187,72 zł,
w tym:
a) bieżące
- plan 34.186.878,00 zł, - wykonanie 31.759.893,46 zł,
w tym na realizację zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej
- plan 5.038.412,00 zł, - wykonanie
4.977.422,33 zł,
b) majątkowe
- plan 11.905.156,00 zł - wykonanie 10.987.294,26 zł,
3) deficyt / nadwyżka

- plan

(-)5.601.766,00 zł, - wykonanie (-)3.504.537,02 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
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