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SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBSKO 

ZA 2007r. 

 
Budżet Gminy Lubsko na rok 2006 uchwalony zo-
stał w dniu 29 grudnia 2005r. i wynosił: 

- dochody – 30.549.607zł, 

- wydatki – 35.443.304zł. 

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowe-
go zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2005r. wy-
nosił: 

- dochody – 33.305.129zł, 

- wydatki – 39.065.216zł. 

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmia-
ny spowodowały wzrost dochodów o kwotę 
2.755.522zł, wydatków o kwotę 3.621.912zł.  

Zwiększenia planu dochodów to: 

Zmiany planu w 2006r. 2.755.522zł 

I. Dotacje 2.255.910zł 

1. Lubuski Urząd Wojewódzki 1.403.724zł 

a) na zadania zlecone z zakresu pomocy spo-
łecznej 735.474zł, w tym: 

- na świadczenia rodzinne 628.402zł, 

- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych 
dotkniętych suszą 67.072zł, 

- na zasiłki i pomoc w naturze 40.000zł, 

b) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego  
61.750zł, 

c) na zadania własne z zakresu pomocy spo-
łecznej 606.500zł, 

        w tym: 

- na zasiłki i pomoc w naturze – 18.000zł, 

- utrzymanie ośrodka 26.500zł, 

- na dożywianie 598.000zł. 

2. Kuratorium Oświaty 921.728zł 

a) na zadania własne na sfinansowanie prac 
komisji kwalifikacyjnych 800zł, 

b) na zadania własne na podręczniki szkolne  
9.996zł, 

c) na zadania własne – dofinansowanie praco-
dawcom kosztów kształcenia młodocianych  
93.609zł, 

d) na stypendia 808.551zł, 

e) na naukę języka angielskiego w klasach 
pierwszych szkół podstawowych 8.772zł. 

3. Krajowe Biuro Wyborcze 58.198zł 

a) na wybory do rad gmin i burmistrza 58.198zł 

4. Marszałek Województwa Lubuskiego – 248.740zł 

- dotacja na dożywianie 6.500zł, 

- dotacja na wymianę okien w gimnazjum  
9.327zł, 

- kontrakt wojewódzki na budowę mostu (reja) 
– 264.567zł. 

5. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
3.000zł 

- na utrzymanie cmentarzy wojennych 3.000zł. 

6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 118.000zł 

- na budowę kanalizacji miasta 118.000zł. 
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