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SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTOM ODRZAŃSKI 

ZA 2005 ROK 
 

Dochody Plan Wykonanie % 
1 2 3 4 

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 22.500 22.033 97,9 
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22.500 22.033 97,9 
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicza-
nych do sektora finansów publicznych: 22.500 22.033 97,9 
z Agencji Nieruchomości Rolnych otrzymano środki na remont wodo-
ciągu w Wierzbnicy    
Dz. 600 – Transport i łączność 699.142 20.446 2,9 
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 11.328 11.328 100,0 
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień między j.s.t.: 11.328 11.328 100,0 
z Powiatu Nowosolskiego otrzymano środki na utrzymanie czystości 
dróg powiatowych     
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 687.814 9.118 1,3 
- wpływy z różnych opłat: 2.000 227 11,3 
wpływy za zajęcie pasa drogowego    
- wpływy do budżetu ze środków specjalnych: 8.891 8.891 100,0 
wpływy za zajęcie pasa drogowego przekazane ze zlikwidowanego ra-
chunku środków specjalnych     
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z in-
nych źródeł: 597.225 - - 
w budżecie planowano dochody ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zadania „Rewitalizacja 
Starego Miasta”. Ponieważ zadanie zakończone będzie w m-cu wrze-
śniu 2006r. nie otrzymano w/w dochodów    
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z in-
nych źródeł: 79.698 - - 
również z Kontraktu Wojewódzkiego nie otrzymano dofinansowania 
zadania „Rewitalizacji Starego Miasta”    
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 691.999 456.427 65,9 
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