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1884 
 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIDNICA 

ZA 2007R. 
 

Zatwierdzony uchwałą Nr IV/58/06 Rady Gminy Świ-
nica z dnia 29 grudnia 2006r. plan budżetu gminy na 
2007r. po stronie dochodów wyniósł 14.357.527,00zł, 
a po stronie wydatków 14.383.408,00zł. Deficyt bu-
dżetowy w wysokości 25.881,00zł planowano po-
kryć przychodami z zaciąganych kredytów, pożyczek 
oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pie-
niężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wy-
nikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubie-
głych. 

W dochodach i wydatkach wyodrębniono następu-
jące środki: 

- na realizację zadań zleconych gminie z zakre-
su administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie w wysokości 1.835.278,00zł, 

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż al-
koholu w wysokości 67.000,00zł. 

W wydatkach określono środki na: 

- wydatki bieżące - 10.390.208,00zł, 

- wydatki majątkowe - 3.993.200,00zł, 

- wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 

- 165.930,00zł. 

W okresie od dnia uchwalenia budżetu do końca 
2007r. plan budżetu gminy uległ znacznej zmianie  
i wyniósł po stronie dochodów 16.806.759,00zł, a po 
stronie wydatków 15.394.600,00zł. Nadwyżkę budże-
tową w wysokości 1.412.159,00zł planowano przezna-
czyć na spłatę pożyczek i kredytów (załącznik Nr 3 
do sprawozdania). 

W roku 2007 gmina otrzymała zwrot udziału  
INTERREG III A w wysokości 2.476.139,47zł w zreali-
zowanej w latach 2005 - 2006 inwestycji pn. „Budo-
wa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości Świdnica”. 

Analizę realizacji budżetu gminy za 2007r. przepro-
wadzono w oparciu o plan rzeczowo - finansowy, 
zapisy księgowe oraz roczne sprawozdania budże-
towe. 

Dochody 

Plan 16.806.759,00zł, wykonanie 17.162.939,16zł, 
tj. 102,1% planu. 

Szczegółowe dane liczbowe przedstawiają załącz-
niki Nr 1 i Nr 1a do niniejszego sprawozdania. 

 
Lp. Wyszczególnienie - dochody własne Plan w zł Wykonanie w zł % 
1 2 3 4 5 
I Razem podatki i opłaty lokalne 6.242.000,00 6.572.118,57 105,3 
1 Podatek od nieruchomości 2.459.300,00 2.461.515,20 100,1 
2 Podatek rolny 117.500,00 122.305,21 104,1 
3 Podatek leśny 138.000,00 138.223,00 100,2 
4 Podatek od środków transportowych 61.000 78.567,45 128,8 
5 Podatek od posiadania psów 3.000,00 3.394,00 113,1 
6 Podatek od czynności cywilnoprawnych 382.900,00 447.546,14 116,9 
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