Zarządzenie nr 0050.39.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 28 kwietnia 2017r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów
za pierwszy kwartał 2017 rok.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.37 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r poz. 1870 ze zm.) zarządza:
§1
Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za
pierwszy kwartał 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Informację, o którym mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie
internetowej Gminy Klembów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.39.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych
podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Klembów za
pierwszy kwartał 2017 roku
Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budżet na 2017rok po wprowadzonych zmianach na
dzień 31 marca 2017 r. wynosi:


po stronie dochodów 42 034 366,37zł, w tym:

dochody bieżące –41 987 366,37zł i dochody majątkowe –47 000,00 zł


po stronie wydatków 44 559 150,60 zł. w tym:

wydatki bieżące – 37 376 652,21 zł i wydatki majątkowe- 7 182 498,39 zł
W trakcie realizacji budżetu od początku roku do końca pierwszego kwartału w 2017 roku
dokonano zmian:
-3 raz Uchwałą Rady Gminy
-7 razy Zarządzeniami Wójta Gminy.
Uchwalony budżet na dzień 31 marca 2017 r. zakładał deficyt w wysokości 2 524 784,23zł,
który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 24 784,23 zł i pożyczek w kwocie
2 500 000,00 zł
Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 3 595 453,43 zł z tytułu wolnych środków 1 095
453,43 zł i zaciągniętych pożyczek - 2 500 000,00 zł.
Rozchody zaplanowano w kwocie 1 070 669,20 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i
kredytów.
W pierwszym kwartale 2017 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych
w kwocie 176 292,80 zł.
Obecnie stan zobowiązań długoterminowych gminy na dzień 31 marca 2017 roku wynosi
11 517 215,20 zł, w tym; z tytułu pożyczek i kredytów- 11 438 349,20 zł i zobowiązania
wymagalne – 78 866,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za przejęte grunty, co stanowi
27,4% w stosunku do planowanych dochodów.
Stan należności wymagalnych na dzień 31 marca 2017 roku wynosi 1 217 163,53 zł.

W omawianym okresie gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek i poręczeń
innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.
W gminie nie zostały utworzone rachunki dochodów na postawie art.223.
Zrealizowano dochody na dzień 31 marca 2017 r. w kwocie 13 128 412,70 zł tj.31,2 % w
stosunku do planu w tym:
dochody bieżące –13 091 572,70 zł i majątkowe w kwocie36 840,00 zł
Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 9 227 550,02 zł tj.20,7 % w stosunku do planu w
tym:
wydatki bieżące –9 201 600,02 zł i majątkowe – 25 950,00 zł
Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za pierwszy kwartał 2017 roku
zamknął się wynikiem dodatnim ( nadwyżką) w kwocie 3 900 862,68 zł.
W pierwszym kwartale 2017 roku nie było żadnych umorzeń, rozłożeń na raty w zakresie
podatków lub opłat.

