
ZARZĄDZENIE NR 80/2021 

BURMISTRZA KARLINA 

 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze 

półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy 

 

     Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia            

2009 r.  finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z uchwałą              

Nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zakresu  

i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 

oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 

pierwsze półrocze, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - zarządza się, co następuje: 

 

    § 1. 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za 

pierwsze półrocze 2021 r. obejmującą: 

 

1) wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu; 

2) wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu; 

3) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie; 

4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego; 

5) zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z informacją o stopniu zaawansowania 

ich realizacji; 

6) wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym 

rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła,       

z których te dochody były gromadzone na tym rachunku, oraz wydatki nimi 

finansowane; 

7) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy; 

8) wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii; 

9) wykonanie planu przekazania gminnym jednostkom budżetowym środków 

finansowych; 

10) wykonanie wydatków dotyczących obsługi gminnych zasobów mieszkaniowych; 

11) wykonanie wydatków dotyczących dopłaty do cen wody i ścieków; 

12) wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy; 

13) udzielone dotacje dla innych podmiotów. 

–  zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

 

 

 

 

 



    2. Wykonanie budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2021 r. zamyka się kwotami: 

 

1) dochody ogółem – 41.487.311,15 zł; 

2) wydatki ogółem – 32.889.296,25 zł,  

 

w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych Gminie ustawami: 

 

3) dochody – 8.504.609,29 zł; 

4) wydatki – 8.011.161,81 zł. 

 

    § 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 2 

do zarządzenia. 

 

    § 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego 

Ośrodka Kultury w Karlinie za pierwsze półrocze 2021 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 

do zarządzenia. 
 

    § 4. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karlino za pierwsze półrocze 

2021 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy oraz 

informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r. 

Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie przedstawia się Radzie Miejskiej w Karlinie             

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie. 

 

   § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 


