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Zarządzenie  Nr 28/2007 
Burmistrza Miasta Nowogrodziec 

z dnia 19 marca  2007 roku 
 
 
w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta 
Nowogrodziec za  2006  rok 
 
 
                 na podstawie art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym          
( t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199  ustawy z dnia                      
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ) – 
zarządzam co następuje : 
 

§ 1 
 
Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we 
Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze  sprawozdanie  z wykonania budżetu gminy  i miasta 
Nowogrodzie za   2006 rok według niżej wymienionych załączników: 
 
1. wykonanie dochodów budżetu gminy i miasta Nowogrodziec  wg  ważniejszych źródeł, 
   klasyfikacji budżetowej oraz z podaniem zaległości i nadpłat podatków na  dzień 31.12.2006 r.                                

- załącznik nr 1 ,  
                                                                                 
2. wykonanie wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej  z podziałem na działy   

rozdziały i paragrafy  z podaniem zobowiązań  na dzień 31.12.2006 rok          – załącznik nr 2, 
 
3. wykonanie wydatków budżetowych w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka 

wychowawcza  z podziałem na jednostki wykonujące zadania                         - załącznik nr 2 a, 
 
4. wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 

wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2006  rok                                        - załącznik nr  2 b, 

 
5. wykonanie dotacji  celowych  budżetu państwa na   

- zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na dzień 31.12.2006 rok  
                                                                                                                            - załącznik nr 3, 

    -     zadania własne gminy                                                                                 -  załącznik nr 3a, 
 
6. stan zadłużenia gminy i miasta Nowogrodzie wg tytułów dłużnych  na dzień 31.12.2006 rok 
                                                                                                                                 - załącznik nr 4, 
 
7. wykonanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na 2006 rok            – załącznik nr 5, 
 
8. realizacje przychodów  i rozchodów  funduszy celowych                                  – załącznik nr 6, 
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9. realizacje przychodów  i rozchodów jednostek pozabudżetowych                    – załącznik nr 7, 
    - zakłady budżetowe,  
    
10.wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów 

własnych i wydatków nimi sfinansowanych                                                      – załącznik nr 8, 
 
11.wykaz podmiotów oraz  wysokość przekazanej dotacji  celowej na dofinansowanie zadań do 

realizacji stowarzyszeniom                                                                                  – załącznik nr 9,  
 
12. informacje z wykonania dochodów oraz z realizacji zadań przyjętych do budżetu za 2006 rok      

-  część opisowa. 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Nowogrodźca. 
 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


