
Zarządzenia Nr 37/2022 

Wójta Gminy Bądkowo 

Z dnia 19 maja 2022 roku 

W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 

2021roku. 

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z póź. zm) oraz art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021r., poz.305 z póź.zm. ) zarządza się, 

co następuje: 

8 1. Podaje się do publicznej wiadomości: 

1. Wykonanie budżetu Gminy Bądkowo za rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 

zarządzenia. 

2.Kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej w 2021r. zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 

3.Kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 

do zarządzenia. 

4.Kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych 

Innym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 

Zarządzenia. 

5.Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia. 

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej , którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, 

umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie łącznie 500 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 6 do zarządzenia.



7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zgodnie z załącznikiem 

Nr 7 do zarządzenia. 

8 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Bądkowo. 

o Byas IG | 
Ner hi zard Ałepkowski 

Uzasadnienie 

Wójt Gminy na mocy przepisów art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2021r.,poz.305 z póź.zm ) przedstawia do publicznej 
wiadomości informację obejmującą : wykonanie budżetu Gminy Bądkowo w poprzednim 
roku budżetowym, kwotę wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej, kwotę 
zobowiązań wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu 
terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz 
udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie 
podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie 
przewyższającej łącznie 500 zł, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy 
publicznej w poprzednim roku budżetowym w terminie do 31 maja roku następnego. 
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I.1 Dochody i wydatki 

2.Przychody i rozchody 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Wójta Gminy Nr 37/2022 

  

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie 

  

l 2 
4 
3 

  

A. DOCHODY (A1+A2) 26.424.324,61 26.713.241 

  

  

  

Al. Dochody bieżące 23.999.789,10 24.310.621,46 

A2, Dochody majątkowe 2.424.535,51 2.402.620,51 

W tym: ze sprzedaży majątku 38.195,12 38.195,12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

w tym: 

B.WYDATKI (B1+B2) 28.581.878,61 26.239.818,18 

Bl. Wydatki bieżące 23.104.187,59 22.019.528,48 

B2. Wydatki majątkowe 5.477.691,02 4.220.289,70 

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -2.157.554,00 473.423,79 

CI „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 895.601.51 2.291.092.98 

bieżącymi (A1-B1) 

DL ERZYCHODY"OGOREM 2.917.554,00 3.574.743,76 
z tego: 

D11. kredyty i pożyczki 0.00 0.00 

w tym: 

D1IL. narealizację programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 0,00 0,00 

art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

D12. spłata pożyczek udzielonych 0,00 0,00 

Pożary s RZSZIEWNIEJA 1.269.453,65 1.269.453,65 

  

D14. papiery wartościowe 

w tym: 

  

D141. na realizację programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 

art.5 ust.| pkt 2 ustawy o finansach publicznych       
  

 



  D15. prywatyzacja majątku jst 

  DL6. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 
6 ustawy o finansach publicznych 

.| w tym: 
1.648.100,35 2.305.290,11 

  Na pokrycie deficytu 

  D17. inne źródła 

  D2. ROZCHODY OGÓŁEM 
z tego: 760.000,00 760.000,00 

  D21. spłaty kredytów i pożyczek 

w tym: 760.000,00 760.000,00 

  D211. na realizację programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 
art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

0,00 

  DŹ2. pożyczki (udzielone) 

  D23. wykup papierów wartościowych 
w tym: 

    D231. na realizację programów i projektów 
realizowanych z udziałem środków. o których mowa w 
art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

  

  
Lokaty         

r 

<w, 

męr Ryszard Stepkowski



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

Wójta Gminy Nr 37/2022 

Kwota wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r. 

W 2021roku Gmina Bądkowo wykorzystała środki z budżetu Unii Europejskiej 

w wysokości 932.728,47zł. 

ingr Ryszafd Stępkowski



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 

Wójta Gminy Nr 37/2022 

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. 

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. - 0,00 zł 

mgr Ryszard Stępkowski



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 

Wójta Gminy Nr 37/2022 

Kwoty dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego 

i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego 

1. Dotacje otrzymane przez Gminę Bądkowo od innych jednostek samorządu 
terytorialnego -99.771,24 

w tym: 

-samorząd województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego — 99.771,24zł 

2. Dotacje udzielone przez Gminę Bądkowo innym jednostkom samorządu 

terytorialnego: 

-dotacje celowe przekazane do powiatu na bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- 561,85zł 

w tym: 

-dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego- 212,65 zł. 

-dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

męr Ryszard Słępkowski 

terytorialnego- 346,20zł,



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia 

Wójta Gminy Nr 37/2022 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji 

W roku 2021 Gmina Bądkowo nie udzieliła poręczeń i gwarancji 

męr Ryszard Stępkowski


