Prezydent Miasta Ciechanów na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych
podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu
Gminy Miejskiej Ciechanów za 2017 rok.
1. Wykonanie budżetu za 2017 rok przedstawia się następująco :
Lp.

2.

Treść

WYKONANIE
(w zł)

1

Dochody

185.741.595,60

2

Wydatki

191.248.284,14

3

Nadwyżka

-5.506.688,54

4

Przychody

16.723.939,00

5

Rozchody

7.938.636,00

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

3.307.182,05 zł

Środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące:


Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów



Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji



Dzieci nasza wspólna sprawa



Mobilność kadry edukacji szkolnej



Erasmus +

58.358,16 zł
1.131.170,13 zł
223.124,00 zł
4.853,53 zł
81.785,59 zł

Środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:


Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych
funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie
oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum
Ciechanowa

1.807.890,64 zł

3.

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

4.

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego:


0,00 zł
976.880,92 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
transportu zbiorowego



399.942,85 zł

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

5.

576.938,07 zł

Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:


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



119.619,20 zł

udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu
na dofinansowanie przebudowy odcinka ul. Sońskiej"



1.851.064,44 zł

udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu
na opracowanie dokumentacji budowy ul. Kwiatowej"



2.038.747,89 zł

32.564,25 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"



3.000,00 zł

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

Prezydent Miasta
/-/ Krzysztof Kosiński

32.500,00 zł

