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1890 
 

SPRAWOZDANIE 
ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DOBIEGNIEW 

ZA 2005 ROK 
 
Budżet Miasta i Gminy oraz jego zmiany. 

Uchwałą Nr XVIII/182/2004 Rady Miejskiej w Do-
biegniewie w dniu 28 grudnia 2004 roku uchwalo-
no budżet Miasta i Gminy Dobiegniew na rok 2005 
w kwotach: 

1) dochody gminy w kwocie 11.785.738zł; 

2) wydatki budżetowe w kwocie13.585.123zł,  
w tym: 

a) bieżące 10.299.947zł, 

b) majątkowe 3.285.176zł; 

3) deficyt budżetu w kwocie 1.799.385zł; 

4) przychody budżetu w kwocie 2.088.385zł,  
w tym: 

a) pożyczka z WFOŚ 200.000zł, 

b) pożyczka na prefinansowanie 1.888.385zł; 

5) rozchody budżetu w kwocie 289.000zł, w tym 
spłata kredytu; 

6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie w kwocie 
1.733.925zł; 

7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań 

określonych w gminnym programie profilak-
tyki i rozwiązania problemów alkoholowych 
w kwocie 80.200zł; 

8) przychody i wydatki zakładów budżetowych 
w kwocie 1.684.000zł; 

9) przychody i wydatki gminnego funduszu ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 
32.937zł; 

10) dotacje udzielone z budżetu gminy w kwocie 
40.000zł; 

11) przychody i wydatki środków specjalnych  
w kwocie 62.337. 

W trakcie roku budżet był wielokrotnie zmieniany  
i na dzień 31 grudnia 2005r. wynosił: 

- dochody – 15.053.786zł, 

- wydatki – 16.576.332zł. 

Dochody 

Zwiększenia dochodów dotyczyły: 

1) podatków i opłat lokalnych o kwotę 195.252zł; 

2) dochodów z majątku gminy o kwotę 45.373zł; 

3) dochodów różnych o kwotę 155.411zł; 

4) dotacji i subwencji o kwotę 2.872.012zł. 
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