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1479 
 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOJADŁA  

ZA 2007R. 
 

Budżet Gminy Bojadła na rok 2007 przyjęty został 
uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/06 z dnia 29 grudnia 
2006r. i stanowił podstawę gospodarki finansowej 
gminy. Dochody budżetowe zaplanowane zostały 
w wysokości 10.981.304zł, natomiast wydatki w wy-
sokości 11.775.363zł.  

W ciągu roku kwoty zaplanowane w budżecie ule-
gały zmianom zarówno po stronie dochodów, jak  
i wydatków budżetowych. Zmiany w budżecie wyni-
kały głównie wskutek informacji Ministerstwa Finan-
sów o zmianie wysokości subwencji, decyzji Woje-
wody o zmianach kwot dotacji na zadania zlecone 
oraz na zadania własne gminy. Na dzień 31 grud-
nia 2007r. po dokonanych zmianach planowane do-
chody budżetowe wynosiły 11.061.013zł, natomiast 
wydatki planowane wynosiły  12.087.935zł. 

W roku 2007 dochody budżetowe wykonane zosta-
ły w 98,7% i wynosiły 10.915.156,95zł. 

Na ogólną kwotę dochodów, oprócz uzyskanych do-
chodów własnych składają się: 

- subwencje - 3.126.626zł, 

- dotacje na zadania zlecone - 1.358.389,07zł, 

- dotacje na własne zadania bieżące - 366.898,78zł, 

- dotacje na własne zadania inwestycyjne  
- 3.418.090,82zł, 

- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powia-
towych - 5.843,80zł, 

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska na remont stacji uzdat-
niania wody w Pyrniku - 27.463,56zł, 

- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na 
remonty przejętych budynków - 149.990,51zł. 

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:  

686.886,00zł - udziały we wpływach z podatku do-
chodowego od osób fizycznych, 

775.885,46zł - podatek od nieruchomości, 

198.101,88zł - podatek rolny, 

85.471,49zł - podatek leśny, 

45.452,97zł - podatek od środków transportowych, 

52.245,04zł - opłata od czynności cywilnoprawnych, 

57.192,46zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy 
składników majątkowych,  

113.287,86zł - wpływy ze sprzedaży wody. 

Sprawozdanie z wykonania podstawowych docho-
dów podatkowych oraz informację o stanie zaległo-
ści, skutkach finansowych obniżenia górnych stawek 
podatków oraz udzielenia ulg, umorzeń i odroczeń 
zawiera załącznik Nr 4. 

W omawianym okresie uzyskaliśmy wpływy ze sprze-
daży mienia komunalnego w wysokości 34.635,12zł  
(3 działki zabudowane, 4 działki niezabudowane,  
1 lokal mieszkalny). 
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