
ZARZĄDZENIE NR 83/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu
Miasta i Gminy Skoki za 2021 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 ze zm.) postanawiam:

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

l) wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skoki w zakresie dochodów i wydatków za 2021 r., o tak;

- Dochody - 63.357.950,15 zł

- Wydatki - 62.086.254,06 zł

2) wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skoki w zakresie nadwyżki, bądź deficytu za 2021 r. i tak;

- Nadwyżka - 1.271.696,09 zł

- Deficyt

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

- kwota wykorzystana - 20.489,52 zł

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

zobowiązania wymagalne ~ 0,00 zł

5) kwocie dotacji otrzymanej z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku,

i tak;

a) dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na
dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 110.625,00 zł;

b) dotacje celowe otrzymane z Gminy Murowana Goślina, Gminy Wągrowiec, Gminy Kłecko
oraz Gminy Rogoźnojako refundacja kosztów dotacji przedszkolnej - 26.950,80 zł;

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie inwestycji
związanych z transportem i utylizacja wyrobów zawierających azbest
3.047,81 zł;

d) dotacja celowa otrzymana ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu

"Pięknieje wielkopolska wieś" na realizację zadania - Plac zabaw w BIiżycach, gm. Skoki,,

34.603,00 zł;

6) kwocie dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku, i tak:

a) dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei
Metropolltarnej- 254.668,22 zł;

b) dotacja celowa dla Miasta Wągrowiec - refundacja dotacji przedszkolnej- 25.427,08 zł;

c) dotacja celowa dla Gminy Mieścisko- dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności
Zawodowej w Gołaszewie- 3.416,00 zł;
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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 i 58 wpowiecie wągrowieckim na lata 2018-2022 -
25.075,00 zł;

7) wykaz udzielonych w 2021 roku poręczeń i gwarancji:

- udzielone poręczenia - 0,00 zł

" udzielone gwarancje - 0,00 zł

2. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się w sprawozdaniach
budżetowych oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu, sporządzonych za 2021 rok, dostępnych do
wglądu w siedzibie Urzędu.

3. Informację niniejszą umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
Skoki oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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