
ZARZĄDZENIE NR 61/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu
Miasta i Gminy Skoki za 2020 rok

Na podstawie art. 37 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(t.j. Dz.U. z 2021 póz. 305 ) postanawiam:

§ l. l. Podać do publicznej wiadomości informację o:

l) wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skoki w zakresie dochodów i wydatków za 2020 r., o tak:

- Dochody - 59.291.173,19 zł

- Wydatki - 58.691.441,15 zł

2) wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skoki w zakresie nadwyżki, bądź deficytu za 2020 r. i tak:

- Nadwyżka " 599.732,04 zł

- Deficyt

3) kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2:

- kwota wykorzystana - 241.577,82 zł

4) kwocie zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. l pkt 4

zobowiązania wymagalne - 15,43 zł

5) kwocie dotacji otrzymanej z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku,

i tak:

a) dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na
dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 92.812,50 zł;

b) dotacje celowe otrzymane z Gminy Murowana Goślina, Gminy Młeścisko oraz Gminy
Rogożno jako refundacja kosztów dotacji przedszkolnej - 41.425,28 zł;

6) kwocie dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku, i tak:

a) dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei
Metropolitamej- 236.398,05 zł;

b) dotacja celowa dla Miasta Wągrowiec - refundacja dotacji przedszkolnej- 7.128,15 zł;

c) dotacja celowa dla Gminy Młeścisko- dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności

Zawodowej w Gołaszewie- 3.416,00 zł;

d) dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na:

- na realizację "Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 ł 58 wpowiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 -
10.450,00 zł;

7) wykaz udzielonych w 2020 roku poręczeń i gwarancji:

- udzielone poręczenia " 0,00 zł

- udzielone gwarancje - 0,00 zł
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2. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie znajdują słę w sprawozdaniach
budżetowych oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu, sporządzonych za 2020 rok, dostępnych do
wglądu w siedzibie Urzędu.

3. Informacje niniejsza umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gm my
Skoki oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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