
Zarządzenie  Nr 38/2014 

Burmistrza Nowogrodźca   

z dnia 31 marca 2014 roku 

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 

rok, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec,  

sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej za 2013 rok, oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ((j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 

roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami),  zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we 

Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec  za 2013 roku według niżej wymienionych załączników: 

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2013 roku – część opisowa. 

2. Załącznik nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok, z 

uwzględnieniem zaległości oraz nadpłat. 

3. Załącznik nr 3 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok 

wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań. 

4. Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie wydatków majątkowych  w podziale na działy, rozdziały i 

paragrafy klasyfikacji budżetowej za 2013 rok. 

5. Załącznik nr 4a – Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2012. 

6. Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec – plan                  

i wykonanie za 2013 rok. 

7. Załącznik nr 6 – Plan i wykonanie za 2013 rok dochodów i wydatków rachunków 

wyodrębnionych. 

8. Załącznik nr 7 – Plan i wykonanie za 2013 rok dochodów i wydatków związanych                       

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

9. Załącznik nr 8 – Plan i wykonanie za 2013 rok dochodów i wydatków związanych                       

z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu drogowego.  

10. Załącznik nr 9 – Plan i wykonanie za 2013 rok  dochodów i wydatków  na realizację zadań 

ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii.  

11. Załącznik nr 10 - Plan i wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej –

wykonanie za 2013 rok. 

12. Załącznik nr 10a – Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu 

państwa na zadania własne gminy - za 2013 rok. 

13. Załącznik nr 10b - Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w 

ramach programów rządowych  - za 2013 rok. 

14. Załącznik 10c -Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane 

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok. 

15. Załącznik nr 11 – Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – plan                         

i wykonanie za 2013 rok. 

16. Załącznik nr 11a – Zakres i kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  - 

plan i wykonanie za 2013 rok. 



17. Załącznik nr 12 – Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2013 rok z podziałem na 

jednostki oświatowe wykonujące zadanie. 

18. Załącznik 12a – Dochody na rzecz oświaty i wydatki w dziale oświata i wychowanie oraz 

edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w 2013 roku. 

19. Załącznik 13 – Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom 

kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników za 2013 rok.  

 

§ 2. 

 

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we 

Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  za  2013 rok według niżej wymienionych załączników: 

1. Załącznik nr 14 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym 

o realizacji przedsięwzięć  za 2013 rok - część opisowa, 

2. Załącznik nr 15 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Nowogrodziec  -

wykonanie za  2013 rok, 

3. Załącznik nr 16 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – wykonanie  

za 2013 rok. 

 

§ 3. 

 

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we 

Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego 

za  2013 rok  według niżej wymienionego załącznika: 

1. Załącznik  nr 17 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowogrodziec 

za okres od 31.12.2012 do 31.12.2013 roku. 

 

§ 4. 

 

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we 

Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze, informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za  2013 rok  według 

niżej wymienionych załączników: 

1. Załącznik nr 18 - Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2013 roku Samodzielnego 

Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu  ul. Asnyka 55. 

2. Załącznik nr 19 – Informacja z wykonania planu finansowego wraz z informacją 

uzupełniającą za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Nowogrodźcu, 

3. Załącznik nr 20 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu za 2013 rok 

 

 

§ 5. 

 

Wykonanie  zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowogrodziec. 

 

 

§ 6. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


