
Kruklanki, 31 maja 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 27 / 2010
Wójta Gminy w Kruklankach 

z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2009r.

     
      Na  podstawie  art.  60  ust.  1  i  art.  61  ust.  1  i  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)  oraz art. 37 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 157 poz.1240 ), zarządzam:

§ 1
Podać do  publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu roku 2009 Gminy 
Kruklanki:

1. Wykonanie  dochodów w  wysokości   8.614.622,58zł
2. Wykonanie  wydatków w wysokości    8.758.615,40zł
3. Uzyskany deficyt  w wysokości  143.992,82zł.
4. Kwota  wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynosi 0,00zł. 
5. Zobowiązania  o  których  mowa  w  art.72  ust.  1  pkt  4  tj.  zobowiązania  wymagalne 

wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych 
decyzji administracyjnych i   zobowiązania uznanych za bezsporne przez jednostki sektora 
finansów publicznych na dzień 31.12.2009  wyniosły 7.528,25zł.

6. Gmina  nie  otrzymała  dotacji  z  budżetu  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  udzieliła 
dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnym na kwotę 530.839,92zł.

7. Wykaz  osób  prawnych  i  fizycznych  oraz  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających 
osobowości  prawnej,  którym  w zakresie  podatków lub  opłat  udzielono  ulg,  odroczeń, 
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł:

1. Eugeniusz  Stankiewicz  –  3.000,00zł  –  ułatwienie  spłaty  zadłużenia  poprzez  częściowe 
umorzenie odsetek,

2. Dorota Szul – 582,00zł – zniszczenie w 60% uprawy kukurydzy przez nawałnicę burzową z 
gradem,

3. Maria Pietryczka – 555,00zł – trudna sytuacja materialna,
4. Stanisław Giza – 572,00zł – trudna sytuacja materialna wynikająca z problemów zdrowotnych  

córki podatnika,
5. Krzysztof Bernatowicz
6. Halina Oszkandy
7. Agro-Mazury

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.

   Wójt Gminy

      Władysław Gładkowski


