
Zarządzenie Nr WAO.0050.72.2021 

Burmistrza Łomianek 

z dnia 29 marca 2021 roku 

 

 w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łomianki, 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury oraz 

informacji o stanie mienia Gminy Łomianki za rok 2020. 

 Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku 

o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) zarządza się co następuje: 

§ 1. 

1. Przekazać Radzie Miejskiej w Łomiankach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie  

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łomianki, sprawozdanie roczne z wykonania 

planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury tj. Biblioteki Publicznej w Łomiankach 

i Centrum Kultury w Łomiankach oraz informacji o stanie mienia Gminy Łomianki za rok 2020, 

stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łomianki zawiera: 

1) Część opisową. 

2) Część tabelaryczną: 

a) Tabela nr 1 – Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok – wykonanie na 

31.12.2020 r. 

b) Tabela nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok – wykonanie na 

31.12.2020 r. 

c) Tabela Nr 2a – Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne – 

wykonanie na 31.12.2020 r. 

d) Tabela nr 3 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z 

realizacją zadań jst – rok 2020 – wykonanie na 31.12.2020 r. 

e) Tabela Nr 3a – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 

budżetowego 2020. 

f) Tabela nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – rok 2020 – wykonanie 

na 31.12.2020 r. 

g) Tabela Nr 5 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2020 – 

wykonanie na 31.12.2020 r. 

h) Tabela Nr 6 – Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 

sołeckiego w roku 2020 – wykonanie na 31.12.2020 r. 

i) Tabela Nr 7 – Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na 

ochronę środowiska – rok 2020 – wykonanie na 31.12.2020 r. 

j) Tabela Nr 8 – Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi – rok 2020 wraz z informacją dodatkową. 



k) Załącznik Nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i 

nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2020 – wykonanie na 31.12.2020 

r. 

l) Załącznik Nr 2 – Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz 

wydatków nimi finansowych – rok 2020 – wykonanie na 31.12.2020 r. 

m) Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2020 – wykonanie 31.12.2020 

r. 

n) Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2020 r. – wykonanie na 

31.12.2020 r.  

o) Stan należności i zobowiązań Gminy na 31.12.2020 r. 

p) Zadłużenie Gminy Łomianki na dzień 31.12.2020 r.  

q) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

3. Informacja o stanie mienia: 

1) Stan mienia na 31.12.2020 r. 

2) Informacje o stanie mienia komunalnego dotyczące praw majątkowych, dochodach 

uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych na 

dzień 31.12.2020 r. 

3) Nieruchomości pozyskane do mienia w 2020 r. 

4) Wykaz nieruchomości gruntowych w mieniu komunalnym Gminy Łomianki na dzień 

31 grudnia 2020 r. 

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2020: 

1) Biblioteki Publicznej w Łomiankach. 

2) Centrum Kultury w Łomiankach. 

 

§ 2. 

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


		2021-03-29T15:11:24+0200
	Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak




