
Zarządzenie Nr 165/2012 

Burmistrza Miasta i Gminy Łasin 

z dnia 5 marca 2012 roku 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  

Miasta i Gminy Łasin za 2011 rok 

  
 Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.)  oraz art. 267  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
     
     § 1. Przedstawić  Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy 
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2011 rok w niżej podanych 
wielkościach:  

1) Dochody:  

a) plan po wprowadzonych  zmianach   27.266.081,00 zł w tym dochody majątkowe 

5.113.166,00 zł, 

b)  wykonanie    27.703.820,74 zł, w tym dochody majątkowe   4.938.673,36 zł; 

2) Wydatki:  

a) plan po wprowadzonych  zmianach   32.247.462,00 zł w tym wydatki majątkowe 

9.960.885,00 zł, 

b)  wykonanie    30.053.457,40 zł, w tym wydatki majątkowe   9.169.795,14 zł; 

3) Wynik finansowy budżetu: 

a) plan po wprowadzonych  zmianach   -4.981.381,00 zł, 

b) wykonanie                                                  -2.349.636,66 zł; 

4) Przychody: 

a) plan po wprowadzonych  zmianach    4.994.381,00 zł, 

b) wykonanie                                                   4.994.381,58 zł; 

5) Rozchody: 

a) plan po wprowadzonych  zmianach         13.000,00 zł, 

b) wykonanie                                                        13.000,00 zł; 

6) Wykonanie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego: 

a) przychody                                                   4.127.320,16 zł, 

b) koszty                                                           5.024.876,44 zł; 

7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  i 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:  

a) dotacje   

 plan   po wprowadzonych  zmianach    3.800.344,00 zł, 

  wykonanie                                                    3.794.559,93 zł; 

b) wydatki: 

 plan   po wprowadzonych  zmianach    3.800.344,00 zł, 

 wykonanie                                                     3.794.559,93 zł; 

8) Dotacje udzielone z budżetu: 

a) plan po wprowadzonych  zmianach          1.091.874,00 zł, 

b) wykonanie                                                         1.049.962,99 zł. 

 

   § 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne i część opisowa, które 

stanowią  załącznik do niniejszego zarządzenia. 



 

   § 3.1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie 

niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin. 

 

   § 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin. 

     

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


