
Zarządzenie  Nr 38/2011
Burmistrza Nowogrodźca  
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za  2010 rok.

Na podstawie art 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 
2001 roku  nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz  art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 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   2010 rok  według 
niżej wymienionych załączników:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z realizacji budżetu za  2010 rok – część opisowa.
2. Załącznik  nr  2  -  Wykonanie  dochodów  budżetu  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec  za   2010  r, 

z uwzględnieniem zaległości oraz nadpłat.
3. Załącznik nr 3 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec  za 2010 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 2010 rok.
5. Załącznik  nr  4a  –  Wydatki  na  programy  inwestycyjne  i  projekty  realizowane  ze  środków 

pochodzących z Unii Europejskiej za 2010 rok.
6. Załącznik  nr  4b  –  Informacja  z  wykorzystania  środków,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku 

budżetowego 2009 na dzień 31 grudnia 2010 roku.
7. Załącznik nr 5 – Wykonanie przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych za  2010 rok.
8. Załącznik nr 6 – Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie 

dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane za  2010 rok.
9. Załącznik  nr  7  –  Wykonanie  dochodów i  wydatków  Gminy  w  zakresie  finansowania  ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku.
10. Załącznik nr 8 – Wykonanie  dotacji  i  wydatków budżetowych  z zakresu administracji  rządowej 

zleconych gminie za  2010 rok.
11. Załącznik nr 8a – Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych otrzymanych z budżetu państwa na 

zadania własne za  2010 r.
12. Załącznik nr 8b -Wykonanie dotacji  celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane 

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
13. Załącznik nr 9 – Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 2010 rok.
14. Załącznik nr 9a – Wykonanie dotacji na 2010 rok dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

2010 rok.
15. Załącznik nr 10 – Plan i wykonanie wydatków budżetowych za  2010 rok z podziałem na jednostki 

oświatowe wykonujące zadanie.
16. Załącznik  10a  –  Wydatki  budżetowe  w dziale  oświata  i  wychowanie   oraz  edukacyjna  opieka 

wychowawcza poniesione w  2010 roku.
17. Załącznik 10b – Środki uzyskane na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie   w  2010 roku. 
18. Załącznik  nr  11  –  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  oraz przeciwdziałania narkomanii w 2010 r.

19. Załącznik nr  12  -  Wykaz  podmiotów,  wysokość przyznanej  dotacji  celowej na dofinansowanie 
zadań do realizacji stowarzyszeniom  oraz jej wykorzystanie w  2010 roku.

20. Załącznik  nr  13  –  Wykonanie  przychodów  i  wydatków  Państwowego  Funduszu  Osób 
Niepełnosprawnych  za  2010 rok. 

21.  Załącznik 13a – Wykonanie przychodów i wydatków na dofinansowanie pracodawcom kosztów 
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników za   2010 rok. 

22. Załącznik nr 14 – Stan zadłużenia Gminy wg stanu na 31 grudnia 2010 r.



23. Załącznik  nr 15 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowogrodziec za okres 
od 30.09.2009 do 31.12.2010 roku.

§2

Wykonanie  zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Nowogrodziec.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


