Prezydent Miasta Ciechanów na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu
Gminy Miejskiej Ciechanów za 2016 rok.
1. Wykonanie budżetu za 2016 rok przedstawia się następująco :
Lp.

2.

Treść

WYKONANIE
(w zł)

1

Dochody

167.924.706,49

2

Wydatki

164.122.505,36

3

Nadwyżka

3.802.201,13

4

Przychody

12.931.373,87

5

Rozchody

7.509.636,00

Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:


233.609,85 zł

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ostateczne
rozliczenie projektu „Skomunikowanie centrum miasta przez modernizację
ul. Strażackiej i budowę nowego odcinka do drogi krajowej nr 60”)





środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt
„Dzieci nasza wspólna sprawa”

71.316,00 zł

dofinansowanie projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

17.769,19 zł

3.

Kwota zobowiązań o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4:

4.

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:


144.524,66 zł

na podstawie porozumień z innymi gminami dotyczące partycypacji
w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania
polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego

0,00 zł
1.113.043,39 zł

transportu zbiorowego


422.223,71 zł

dotacje na podstawie porozumień z innymi gminami za dzieci uczęszczające
do miejskich jednostek oświatowych



605.477,36 zł

dotacja na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na
organizację prac społecznie-użytecznych dla osób poszukujących pracy



międzygminna umowa - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na
terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Opinogóra Górna oraz Strzegowo

5.

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:


27.763,72 zł
352.191,36 zł

dotacja udzielona z budżetu za dzieci uczęszczające do jednostek
oświatowych na terenie innych gmin



57.578,60 zł

116.956,52 zł

udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu
z przeznaczeniem na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy ul. Sońskiej"



35.120,00 zł

przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Województwa Mazowieckiego "Zapewnienie dodatkowych patroli
policyjnych przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie podczas
imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta"



umowa z Komendą Wojewódzką Policji z przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej w Ciechanowie na zakup samochodu służbowego



41.217,08 zł

dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej oraz miernika wielogazowego
dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie



3.000,00 zł

59.669,76 zł

dofinansowanie zakupu sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w
Ciechanowie

96.228,00 zł
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