
       ZARZĄDZENIE NR 41/2016 
                                                   Wójta Gminy Manowo 
                                                   z dnia 31 marca 2016 r. 

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy 
Manowo za rok 2015. 
 
 
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2013  poz. 885 zm. z 2013 r.  poz.938, poz. 1646 z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 
1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, 
poz. 1269,  poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Wójt Gminy 
Manowo zarządza, co następuje: 
 
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu Gminy Manowo za rok 
2015. 
 
1. Wykonanie budżetu oraz kwota deficytu budżetowego: 

1) Dochody: 
plan   26.324.693,42 zł  
wykonanie   24.085.628,43 zł 
 

zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dania 31 grudnia 2015 r., stanowiącym 
załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 
 

2) Wydatki: 
plan   27.471.535,42 zł 
wykonanie  24.470.875,44 zł 
 

zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki 
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dania 31 grudnia 2015 r., stanowiącym 
załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 
 

3) Wynik finansowy: budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości : 
 - plan -  (-) 1.146.842,00 zł  
 - wykonanie deficytu  – (-) 385.247,01 zł 
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 
początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r. stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia. 
 

2. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
      wynosi:     
plan po zmianach – 1.779.647,00 zł 
wykonanie – 1.665.867,70 zł 
      
 3. Kwota zobowiązań wymagalnych: 
Gmina Manowo na dzień 31.12.2015 r. posiada zobowiązania wymagalne. Sprawozdanie   Rb-Z o 
stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dania 31 
grudnia 2015r. stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia. 
 
1. Kwoty dotacji: 

1) otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego - 0,00 zł 
2) udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego  - 0,00 zł 

 
3. Udzielone poręczenia i gwarancje 



W III kwartale 2012 r. Gmina udzieliła poręczenia pożyczki  w kwocie 1.458.777,87 zł na okres 
spłaty do  28.11.2022 r. z Funduszu Ochrony Środowiska w Koszalinie oraz kredytu 
inwestycyjnego w banku BGK Szczecin w kwocie 140.000 zł  na okres spłaty do 31.07.2018 
roku dla Gminnej Spółki Elektrociepłownia Rosnowo Spółka Z.O.O  w Rosnowie. 
 Spółka w 2015 roku dokonała spłaty pożyczki w kwocie 145.878,00 zł – kapitał i odsetki w 
kwocie 19.450,00 zł( łącznie spłaciła od początku zaciągnięcia kwotę 457.083,94 zł) zł oraz 
kredytu inwestycyjnego w kwocie 25.845,85 zł – kapitał i odsetki w kwocie 17.609,34 zł           
( łącznie spłaciła kredyt w raz z odsetkami w kwocie  86.532,29 zł)   
 

4. Udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożone spłaty na raty oraz udzielona pomoc 
publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Zarządzenia. 

 
5. Udzielone umorzenia nie podatkowych należności budżetowych: 

W IV kwartale 2015- roku udzielono umorzeń nie podatkowych należności budżetowych w 
kwocie - 41.347,72 zł  
w tym: 
- czynsze –  36.381,76 zł 
- woda i ścieki –  4.4.965,96 zł 

 
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu: 

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Manowo 
2) w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


