ZARZĄDZENIE NR 14/2016
WÓJTA GMINY OSIELSKO
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2015 oraz
informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Osielsko.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 , ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013 Poz.885, zm. Poz. 938, Poz. 1646, z roku 2014
Poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877 ; z roku 2015 r. Poz. 238, 532, 1117, 1130,1190,1358, 1513, 1854,
2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Osielsko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Osielsko za rok 2015, które stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia Gminy Osielsko, która stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Osielsko w roku 2015 przedstawia się
następująco:
1) Dochody budżetu
a) Planowane dochody budżetu po zmianach - 60 586 466,73 zł, w tym:
dochody bieżące - 57 137 486,43 zł,
dochody majątkowe - 3 448 980,30 zł.
b) Wykonane dochody budżetu - 62 595 398,12 zł, w tym:
dochody bieżące - 59 163 955,97 zł,
dochody majątkowe - 3 431 442,15 zł
2) Wydatki budżetu
a) Planowane wydatki budżetu po zmianach - 64 586 466,73 zł, w tym:
wydatki bieżące - 43 978 891,65 zł,
wydatki majątkowe - 20 607 575,08 zł.
b) Wykonane wydatki budżetu - 60 252 433,77 zł, w tym:
wydatki bieżące - 41 524 020,72 zł,
wydatki majątkowe - 18 728 413,05 zł
3) Nadwyżka budżetu - 2 342 964,35 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
„Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku
następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie
dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej ".

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 w/wym. ustawy Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w
tym samym terminie również informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 269 pkt 3 ustawy stanowi, że sprawozdanie powinno uwzględniać stopień
zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

