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1735 
 

ZARZĄDZENIE NR 169/08 
BURMISTRZA IŁOWEJ 

 
z dnia 19 marca 2008r. 

 
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2007r. 

 
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zmianami) zarządzam, co nastę-
puje: 

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wy-
konania budżetu Gminy Iłowa za 2007r., które 
obejmuje: 

1) załącznik Nr 1 – wykonanie prognozowanych 
dochodów budżetu od 1 stycznia 2007r. do  
31 grudnia 2007r.; 

2) załącznik Nr 2 – wykonanie planowanych wy-
datków budżetu od 1 stycznia 2007r. do 31 grud-
nia 2007r.; 

3) załącznik Nr 3 – wykonanie dochodów i wy-
datków związanych z realizacją zadań zleco-
nych z zakresu administracji rządowej i in-
nych zleconych gminie odrębnymi ustawami 
w 2007r.; 

4) załącznik Nr 4 – wykonanie dochodów i wy-
datków zadań realizowanych na podstawie 
porozumień z organami administracji rządo-
wej w 2007r.; 

5) załącznik Nr 5 – realizacja dotacji przedmio-

towych dla zakładu budżetowego w 2007r.; 

6) załącznik Nr 6 – realizacja dotacji celowych na 
zadania własne gminy realizowane przez pod-
mioty należące i nienależące do sektora fi-
nansów publicznych w 2007r.; 

7) załącznik Nr 7 - realizacja dotacji podmioto-
wych w 2007r.; 

8) załącznik Nr 8 – realizacja wydatków jedno-
stek pomocniczych w 2007r.; 

9) załącznik Nr 9 – wykonanie przychodów i wy-
datków Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 2007r.; 

10) załącznik Nr 10 – część opisowa do wykona-
nia budżetu za 2007r.; 

11) załącznik Nr 11 – wykonanie budżetu w zakła-
dzie budżetowym i na rachunkach dochodów 
własnych jednostek budżetowych w 2007r. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpi-
sania. 

Burmistrz 
Adam Gliniak 
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