Zarządzenie Nr 56/2013
Wójta Gminy w Manowie
z dnia 12 sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2010r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. NR 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały
Nr XLI/298/2010 Rady Gminy z dnia 27.05.2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Manowo za I półrocze zarządza się co następuje:
§ 1.
Przedstawia się informację Wójta Gminy Manowo z wykonania budżetu Gminy Manowo, wykonania planu
finansowego zadań zleconych oraz informacje finansowe jednostek pozabudżetowych za I półrocze 2013
roku.
§ 2.
1. Informacja z wykonania budżetu zamyka się następującymi kwotami:

dochody
•
•

plan
wykonanie
z tego :
dochody bieżące plan
dochody bieżące wykonanie
dochody majątkowe plan
dochody majątkowe wykonanie

wydatki
•
•

plan
wykonanie
z tego :
wydatki bieżące plan
Wydatki bieżące wykonanie

26.891.928,27 zł
11.790.934,46 zł
22.211.316,27 zł
11.197.445,26 zł
3.680.612,00 zł
593.489,20 zł

27.767.716,27 zł
12.801.009,27 zł
22.153.316,27 zł
11.383.687,60 zł

Wydatki majątkowe plan

5.614.400,00 zł

Wydatki majątkowe wykonanie

1.417.321,67 zł

2. W ramach budżetu realizacja planu finansowego zadań zleconych wynosi:
•
•

dotacje planowane
wykonanie

2.035.978,27 zł
1.153.626,65 zł

•
•

wydatki planowane
wykonanie

2.035.978,27 zł
1.073.589,11 zł

3. Budżet zamyka się deficytem budżetowym :
•
•

plan
wykonanie

(-) 1.875.788,00 zł
(-) 1.010.074,81 zł

Wykonanie budżetu przedstawiają załączniki od Nr 1 do 13

§ 3.
1. Zestawienie stanu należności i zobowiązań Gminy Manowo
zgodnie z załącznikiem Nr 14
2. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Przeciwdziałaniu Narkomanii
zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 4.
Przyjmuje się informację z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie za
I półrocze 2013 r.
zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 5.
Wydatki jednostek pomocniczych
zgodnie z załącznikiem Nr17

§.6
Wydatki realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych
zagranicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 18

środków pochodzących ze źródeł

§ 7.
Informację Wójta Gminy przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
§ 8.
Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom Gminy Manowo
poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Manowo oraz
wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Manowo.
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