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2037 
 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIEŃ 

ZA 2007R. 
 

I. Plan dochodów i wydatków na 2007r. 

Budżet Gminy Jasień został uchwalony 18 stycznia 
2007r. w następujących kwotach: 

1) dochody na kwotę 13.429.633zł; 

2) wydatki na kwotę 14.979.166zł; 

3) rozchody na kwotę 255.950zł, z czego cała 
kwota stanowi spłatę kredytów i pożyczek; 

4) przychody budżetu na kwotę: 1.805.483zł, ja-
ko kredyty bankowe i pożyczki; 

5) rezerwa ogólna 23.600zł; 

6) plan przychodów i wydatków dla zakładu 
budżetowego wynosił: 

- przychody - 876.750zł, 

- wydatki - 876.750zł; 

7) plan dochodów i wydatków dochodów wła-
snych jednostek budżetowych: 

- dochody - 106.600zł, 

- wydatki - 106.600zł. 

Ogólna kwota dochodów w uchwale z dnia 18 stycz-
nia 2007r. obejmowała: 

1) dotacje za realizację zadań zleconych gminie  
z zakresu administracji rządowej i innych zle-
conych na podstawie odrębnych ustaw, zgod-
nie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżeto-
wej na kwotę 3.131.784zł; 

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z za-
łącznikiem Nr 11 w kwocie 71.000zł. 

 

Ogółem kwota wydatków w uchwale z 18 stycznia 
2007r. obejmowała: 

1) wydatki bieżące na kwotę 13.082.455zł, w tym: 

- wynagrodzenia – 5.074.185zł, 

- pochodne od wynagrodzeń  
– 1.034.394,43zł, 

- dotacje – 458.000zł, w tym: 

- dotacje podmiotowe dla instytucji kul-
tury – 384.000zł, 

- dotacje na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie oraz roboty budowlane 
przy zabytkach – 28.000zł, 

- dotacje celowe dla podmiotów niezali-
czanych do sektora finansów publicz-
nych na realizację zadań zleconych przez 
gminę – 46.000zł, 

- wydatki związane z obsługą długu  
– 32.000zł, 

- rezerwa ogólna – 23.600zł; 

2) wydatki majątkowe na kwotę 1.896.711zł. 

Z ogólnej kwoty wydatków przypadało na: 

1) realizację zadań zleconych z zakresu admini-
stracji rządowej i innych zadań zleconych na 
podstawie odrębnych ustaw, zgodnie z załą-
cznikiem Nr 6 – 3.131.784zł; 

2) realizację zadań określonych w programie profi-
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 – 71.000zł. 

                     Gorzów Wlkp., dnia 11 grudnia 2008r.          Nr 131 
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