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SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY DREZDENKO 

ZA 2005 ROK 
 

Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie 
dochodów 

Budżet na rok 2005 po stronie dochodów uchwa-
lony został w wysokości 28.894.544zł. Na prze-
strzeni roku dochody zostały zwiększone o kwotę 
5.887.014zł oraz zmniejszone o kwotę 3.037.529zł. 
Budżet po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 
2005 roku wyniósł kwotę 31. 744.029zł. Dokonane 
zmiany dotyczyły: 

Zwiększenia 

Zadania własne 

1. zwiększono dochody własne z następujących 
tytułów: 

- opłata skarbowa - 1.366.312,  

- podatek od nieruchomości - 320.000, 

- podatek dochodowy od osób prawnych, 
294.611, 

- wpływy z usług (hala sportowo – rehabilita-
cyjna) 41.000, 

2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez gminę na pod-
stawie porozumień z organami administracji rzą-
dowej - 24.500, 

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu na realiza-
cję własnych zadań bieżących gmin - 899.420, 

4. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu teryto-
rialnego - 11.000, 

5. dotacje celowe otrzymane od samorządu woje-

wództwa na zadania bieżące realizowane na pod-
stawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego - 73.800, 

6. dotacje otrzymane z funduszy celowych na re-
alizację zadań bieżących jednostek sektora finan-
sów publicznych - 230.441, 

7. dotacje otrzymane z funduszy celowych na fi-
nansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
sektora finansów publicznych - 120.000, 

8. środki otrzymane od pozostałych jednostek zali-
czanych do sektora finansów publicznych na fi-
nansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych          
- 300.000, 

9. środki na dofinansowanie własnych inwestycji 
gmin (związków gmin), powiatów (związków po-
wiatów), samorządów województw, pozyskane      
z innych źródeł - 970.077, 

10. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin) - 31.499, 

11. dotacje celowe otrzymane z samorządu woje-
wództwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne re-
alizowane na podstawie porozumień (umów) mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego - 21.400, 

12. likwidacja środków specjalnych: 

- drogi publiczne gminne - 12.891, 

- dożywianie dzieci w szkołach - 262.700, 

- pozostałe zadania w zakresie kultury - 3.475, 
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