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Zarządzenie Nrr 417IVl/2014
Wójta Gminy Swieszyno
z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu
Gminy Swieszyno za 2013 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646. / zarządzam , co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Świeszyno
za 2013 rok.
1). Dochody budżetowe:
a) Plan dochodów budżetowych
b) Wykonanie dochodów budżetowych

24 590 375,25 zł
25 395 167,94 zł

zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.,
2). Wydatki budżetowe:
a) Plan wydatków budżetowych
b) Wykonanie wydatków budżetowych

24 590 375,25 zł
21 485 827,97 zł

zgodnie ze sprawozdaniem Rb-288 z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dania 31 grudnia 2013 r.
3). Wynik finansowy

Nadwyżka

3 909 339,97 zł

Informacja sporządzona zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/ deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r.
4). Kwota zobowiązań wymagalnych: Gmina Świeszyno nie posiadała na dzień 31.12.2013 r.
wymagalnych zobowiązań, o których mówi art. 72 ust. 1 pkt 4 Ustawy o finansach publicznych.
5). Udzielone poręczenia i gwarancje : W 2013 r. Gmina Świeszyno nie udzielała poręczeń ani

gwarancji innym podmiotom.
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6) W 2013 roku Gmina Swieszyno nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności
budżetowych
6). Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 r.492 795,97 złotych:
- Projekt „Pomocna dłoń plus" - 100 355,40 zł.

- Projekt pn. „Stworzenie „Serca wsi" miejscowości Sieranie poprzez budowę placu zabaw
z wyposażeniem dla dzieci" dofinansowany z PROW 2007-2013, „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju" z zakresu małych projektów (zadanie zostało zrealizowane w 2012 r.) - kwota
14 960,00 złotych;

- Projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury
technicznej i zagospodarowaniem terenu w Konikowie" dofinansowany z PROW 2007-2013,

w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”- kwota 198 692,00 złotych;
- Projekt ,, Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - realizowany w ramach
działania 8., Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e inclusion" kwota - 178 788,57 złotych
7). Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst oraz kwoty dotacji udzielonych innym jst :
- otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego - kwota 866 301, 01 zł -

„Przebudowa drogi w miejscowości Włoki” (w tym : 500 000,00 złotych z budżetu Powiatu
Koszalińskiego ; 366 301,01 złotych dotacja Z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego"

- udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego - 30 000, 00 zł - dotacja dla
Gminy Miasto Koszalin na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
§ 2. Zarządzenie 'wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Swieszyno, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Swieszyno.
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