Zarządzenie Nr 128/2005
Burmistrza Miasta Radziejów
z dnia 14 marca 2005 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radziejów za 2004 rok.
Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz.U. 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Nr 19, poz. 177,
Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703), oraz
art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)

zarządzam co następuje:
§ 1. Realizując uchwałę Nr XI/81/2004 z dnia 3 lutego 2004 roku Rady Miasta Radziejów
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2004 rok przedstawiam jego wykonanie za 2004 rok
w niżej podanych wielkościach:
1) Dochody budżetu ogółem w kwocie
9.321.673 zł
w tym:
a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej w kwocie
1.464.216 zł
b) subwencja ogólna dla gmin w kwocie
2.947.395 zł
c) dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
kwocie
91.402 zł
2) Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie
9.247.454 zł
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w kwocie
1.464.216 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie
756.339 zł
c) wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie
89.221 zł
3) Nadwyżka budżetowa w kwocie
74.219 zł
4) Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:
a) przychody w kwocie
86.353 zł
b) koszty w kwocie
66.155 zł
5) Przychody i koszty Środka Specjalnego Jednostek Budżetowych:
a) przychody w kwocie
89.180 zł
b) koszty w kwocie
58.605 zł.
§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez
ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2004 rok Radzie Miasta oraz
przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy we Włocławku, celem
zaopiniowania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

