
ZARZĄDZEI{IB NR 5/2010
WOJTA GMII\IY BARTM CZKA

z drua9 marca}}I} r.

' w sprawie opracowania rocznego sprawozdanizz wykonania budżetu Gminy
Bartniczka za 2009 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt i ań'6t ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sanorządzie

gminnym (Dz. U. zZOM r. Nr 142, poz.159l zpóźn. ,^.I) ) onz art.199 ustawy z dna3O
czerwca2005 r. o finansach public zrrych(Dz. U. Nr 249, poz.2104 zp6źn. ,^.2) ) w zwiąpku
z art. 121 ust. 6 ustawy z drua27 sierpnia2}D9 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach

publiczrrych ( Dz. U. Nr I57 poz.IŻ4| zpóźn.r-.Ą ) zarz{zą co następuje:

- s 1. Prayjmuję sprawozdanie z wykonania budzetu grriny za2009 r.:

1) dochody ogołem wykonano w wysokości: 11 629 992,31, złwtym:

a) dochody majątkowę - 362263,03 7tr

b) dochody bieĄce wykonano w wysokości : 1I267 729,28 złwtym:

- wpływy z podatkow i opłat lokalnych - I 794 035,28 Zl'

- udziaĘ we wpływ ach z podatków dochodowych od osób fizyc znych i prawnych -

1 164 10I'L2 Zł'

- subwencje ogólne zbuilŻetupanstwa - 5 782 676,00 Zł

- dotacje zbudżetupanstwa i budzetów innychjst narca\tzĄęzaóafibiezących -

2 456 786,9t zl.

środki z funduszy strukfilralnych LIE - Program operacyjny Kapitał Ludzki - 70

129'97 7ł

2) wydatki ogołem wykonano w wysokości: 13 622 985,71 ż w tym:

a) wydatki majątkowę - 3 606 307,3I zł

b) wydatki bieĄce _ 10 016 678,40 zł ztego na

- wynagrodzęruai pochodne od wynagrodzefi- 4 801 279,a7 Zł

- dotacje - 446110,98 ż
- wydatki na obsĘę długu - 4333'07 7]'

c) deficyt budzetowy - 1992993,40 Zł
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$ 2. P ehra fre ś ć spraw ozdałtta stanowi zaĘcznk do niniej sz ego zarządzerua.

$ 3. Sprawozdałię z wykonaniabudŻętugniny za2OO9 rok:

1) przedkładam Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartrriczka

2) przesyłam do Regionalnej Izby obrachunkowej w Bydgoszcry olTorun.

$ 4. Zarządzenie wchodziw Ęcie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniuwDzienniku
Urzędowym Województwa Kuj awsko-Pomorskiego.

Wiesła

62,poz' 558, Nr 173,poz' 984, Nr l53,poz.1271, Nr Ż74,poz.7806,z2003 r. Nr 80, poz. 7l7, Nr l62,poz. 1568,
z2004 r. Nr 102, poz. l055, Nr 116, poz.7Ż03,Nr 167' poz. 1759,zŻ005 r. Nr l72, poz' I44I,Nr 175, poz. |457,
z2006 r.Nr 17, poz.I28,Nr 181, poz.|337,z2007 r.Nr48, poz.3Ż7,NI138' poz.974,Nr 173, poz.lŻI8,z2008r.
Nr180,poz. 1111,Nr223,po2. 1458, orazz2009 r.Nr52, poz.420 iNr 157, poz.lI|l
Zntany wymienionej usta}vy znstĄ ogłoszone zpstały w Dz' U' z2005 r' Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. I4Ż0,
zŻ006 r,Nr45, poz'3I9,Nr 104, poz.708,Nr 170, poz.I2I7 i 1218,Nr 187,poz. 1381,Nr249, poz.I83Ż,zŻ007t'
Nr 82, poz.560,Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.79L, Nr 140, poz' 984 orazzŻ008 r. Nr 180, poz' I112 i Nr Ża9,poz.
13l7, Nr Ż16, poz.1370, Nr 2Ż7,poz 1505 oraz zŻ009 Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz.504,Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz
666, Nr 757,po2.1241 iNr 161,po2.7277.
Zmiuły wyzej wymienionej ustawy ogłoszone zostzĘ w Dz. U. zŻ009 r', Nr 157, poz. |24l,Nr 219, poz.1706.3)
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