
Zarządzenie Nr 27/2021
Wójta Gminy Żelazków

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu
za I kwartał 2021 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 ze zm./ zarządza się co następuje:

§1
Podaje się do publicznej wiadomości informację:
- z wykonania budżetu,
- o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 
ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków
/-/ Sylwiusz Jakubowski



Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2021
 Wójta Gminy Żelazków  z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 r.

1.  Dochody i wydatki:

L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie %
 (4:3)

1 2 3 4 5

1.

Dochody ogółem
 w tym:
       - dochody bieżące
       - dochody majątkowe

51 110 919,00 

49 173 370,40
1 937 548,60

14 389 687,75

14 250 946,32
138 741,43

28,15

28,98
7,16

2.

Wydatki ogółem
w tym:
       - wydatki bieżące
       - wydatki majątkowe

54 045 142,00

44 910 353,93
9 134 788,07

11 080 495,13

10 553 843,08
526 652,05 

20,50

23,50
5,77

3. Deficyt/Nadwyżka - 2 934 223,00 3 309 192,62 x

2. Przychody i rozchody:
L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie

1 2 3 4

1.

Przychody ogółem
w tym:
        - spłata pożyczek udzielonych,
        - inne źródła (nadwyżka, wolne środki),
        - niewykorzystane środki pieniężne , o   
          których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp 

2 934 223,00
 

0,00 
1 867 667,00
1 066 556,00

12 453 407,64 

 
9 386 851,64

                    3 066 556,00 

2.

Rozchody ogółem
w tym:
        - pożyczki udzielone
        - inne cele

0,00

0,00 
0,00

0,00 

0,00 
0,00

3. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych:
Kwota udzielanych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 
ustawy o finansach publicznych – ogółem w tym: 0,00 zł

1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w ustawie 0,00 zł

2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i JST 0,00 zł

3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych 0,00 zł

4. Wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych 0,00 zł

5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych 0,00 zł

6. Należności z tytułu zwrotów środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich 0,00 zł

7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe Gminy Żelazków na podstawie odrębnych ustaw 0,00 zł

8.
Pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego dochody związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst. odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na 
rachunek dochodów budżetu państwa

0,00 z


