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2123 
 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 
GMINY DREZDENKO ZA 2006R. 

 

Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie 
dochodów 

Budżet na rok 2006 po stronie dochodów uchwa-
lony został w kwocie 30.146.746,00zł. Na przestrzeni 

roku dochody zostały zwiększone o kwotę 
3.835.150,00zł oraz zmniejszono o kwotę 594.444,00zł. 
Budżet po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 
2006r. wyniósł kwotę 33.387.452,00zł. Dokonane 
zmiany dotyczyły: 

 
Zwiększenia 

Zadania własne 
 

1. Zwiększono dochody własne z następujących tytułów  
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 43.875,00 
 - wpływy z opłaty skarbowej 550.000,00 
 - wpływy z opłat za wydawanie  zezwoleń  na sprzedaż alkoholu 24.640,00 
2. Otrzymano darowizny w postaci pieniężnej 10.000,00 
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 842.684,00 
4. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizo-

wane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial-
nego 

 
 

11.200,00 
5. Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego  
 

6.000,00 
6. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finan-

sów publicznych 
 

50.000,00 
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 170.778,00 
8. Wpływy z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
 

16.000,00 
9. Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.st. 31.442,00 
10. Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 
 

245.000,00 
11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu-

blicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
 

200.000,00 
12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 211.395,00 
13. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowa-

ne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
 

219.380,00 
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