
Uchwala Nr 44/18
Zarządu Związku Komuna]nego Biebrza

z dnia   29 maja2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu planu
finansowego Związku Komuna]nego Biebrza za 2017 rok

Na podstawie art. 37 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)  Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co
następuje:

§ .1 Podać do publicznej wiadomości roczną infomację o wykonaniu planu finansowego
za 2017 rok:

§ .2 Podać   do   publicznej   wiadomości   infomację   o   wykonaniu   planu   finansowego
Związku Komunalnego Biebrza za IV kwartał 2017 roku:

1. plan dochodów wynosi  291.782,00zł, w tym:

-dochody bieżące  291.782,00zł,

- dochody majątkowe 0,00 zł

wykonanie 291.827,06zł (100,02%), w tym:
-dochody bieżące  291.827,06zł,

- dochody majątkowe  O,00zł;

2. plan wydatków wynosi  537.314,00zł, w tym:

-wydatki bieżące 407.314,00 zł,

-wydatki majątkowe 130.000,00 zł;

wkonanie  381.728,73zł (71,04%), w tym:
-wdatki bieżące  320.843,73zł,

- wydatki majątkowe 60.855,00zł;

3. planowany   deficyt   wynosi   245.532zł,   za   IV   kwartał   ftlstyczny   deficyt   wyniósł
89.901,67zł.

4. planowane roczne przychody w kwocie 245.532,00zł rozchody w kwocie 0 zł. Faktyczne
wykonane    przychody    pochodzące    z    nadwyżki    budżetowej    z    lat    ubiegłych    z
przeznaczeniem na pokrycie defic)mi budżetowego 89.901,67zł

5. kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.  1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych:

- dochody - 0,00zł,
- wdatki - 0,00zł.

6. kwota  dotacji   otrzymanych  z  budżetu  JST  oraz  kwoty   dotacji   udzielonych  innym
j ednostkom samorządu terytorialnego :

- dotacje otrzymana -Ozł,
- dotacje przekazane -Ozł.

7. gwarancji i poręczeń w 2017 roku nie udzielono



§.3 Infomację,   o   której   mowa   w   §   1   podać   do   publicznej   wiadomości   poprzez
zamieszczenie w Biuletynie lnformacji Publicznej oraz na tablicy infomacyjnej w Związku
Komunalnym Biebrza.

§ .4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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