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SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 

ZA 2007R. 
 

 
I. Informacje ogólne o wykonaniu budżetu gminy 

za 2007r. 

Budżet Gminy Nowogród Bobrzański został uch-
walony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 
2006r. uchwałą Nr IV/15/06. 

Dochody zaplanowano na kwotę 18.848.484zł,  
a wydatki na kwotę 20.408.150zł oraz deficyt  
w wysokości 1.559.666zł. 

W trakcie roku budżetowego wprowadzono 14 zmian 
(12 – uchwałami Rady Miejskiej, 2 – zarządzeniami 
Burmistrza) zwiększających plan dochodów i wy-
datków, w wyniku których na 31 grudnia 2007r. 
plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.072.374zł  
i wyniósł – 20.920.858zł, a plan wydatków o kwotę 
2.656.839zł i wyniósł – 23.064.989zł. 

Deficyt powiększył się o kwotę 584.465zł, tj. do 
poziomu 2.144.131zł  

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikały 
ze zwiększenia: 

- dotacji na zadania zlecone w zakresie 
realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczki 
alimentacyjnej, zasiłków celowych i sta-
łych, wyborów do Sejmu i Senatu RP, 
wypłaty producentom rolnym części 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego, 

- dotacji na zadania własne – pomoc ma-
terialna dla uczniów (stypendia, zakup 
mundurków, podręczników), nauczanie 
języka angielskiego, dokształcanie mło- 
 

 

docianych pracowników, dożywianie 
uczniów, 

- subwencji oświatowej, 

- środków pozyskanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego i budżetu pań-
stwa na programy edukacyjne, 

- dodatkowo pozyskanych środków na 
podstawie umów i porozumień na dofi-
nansowanie zadań inwestycyjnych i re-
montów (m. in. z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych, Agencji Nieruchomości Rol-
nych, Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków). 

Szczegółowy opis rzeczowo - finansowy przedsta-
wiono w części II i III. 

II. Realizacja dochodów budżetowych – część ta-
belaryczna została przedstawiona w załączniku 

Nr 1 

1. Dochody na plan 20.920.858zł wykonano 
21.166.850,73zł, tj. 101,18%. 

Odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów 
w zakresie niewykonania jak i przekroczenia wy-
stąpiły głównie w pozycjach, na które gmina nie 
miała wpływu, bowiem przekazywane są przez 
Urzędy Skarbowe; dotyczy przede wszystkim po-
datku od czynności cywilnoprawnych, podatku od 
spadków i darowizn oraz podatku dochodowego 
od osób prawnych. 
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