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2198 
 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN 

ZA 2007R. 
 

Dochody budżetowe za 2007r. 
 

na plan: 14.964.834,00 

wyniosły: 15.138.215,32 

co stanowi: 101,2% 

Na kwotę tą składają się następujące wpływy: 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 

na plan: 285.618,00 

wyniosły: 284.977,85 

co stanowi: 99,8% 

- rozliczenie z lat ubiegłych - wodociągi - na 
plan: 10.150,00; wynoszą: 10.450,00 

- środki za przyłącze przekazane przez miesz-
kańców wsi Pole, Kaniów, Grochów, Przyboro-
wice - na plan: 41.000,00; wynoszą: 38.850,00 

- dochody z tytułu czynszu za obwody łowiec-
kie - na plan: 6.000,00; wynoszą: 5.927,25 

- ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych - na 
plan: 57.000,00; wynoszą: 57.629,00 

- Święto Plonów „Dożynki - Sękowice 2007r.”  
- na plan: - ; wynoszą: 654,25 

- dotacja celowa na zwrot rolnikom części podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
- na plan: 171.468,00; wynoszą: 171.467,35 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

na plan: 213.000,00 

wyniosły: 160.582,66 

co stanowi: 75,4% 

- z użytkowania wieczystego - na plan: 1.200,00; 
wynoszą: 1.256,79 

- z najmu i dzierżawy składników mienia ko-
munalnego - na plan: 106.200,00; wynoszą: 
107.910,25 

- ze sprzedaży mienia komunalnego - na plan:  
100.000,00; wynoszą: 44.454,92 

- środki ze sprzedaży złomu (piec ZS Grabice)  
- na plan: - ; wynoszą: 481,00 

- odsetki - na plan: 5.600,00; wynoszą: 6.479,70 

Dział 750 - Administracja publiczna 

na plan: 86.000,00 

wyniosły: 88.720,84 

co stanowi: 103,2% 

- dotacja na zadania zlecone z administracji rzą-
dowej - na plan: 75.000,00; wynoszą: 75.000,00 

- 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań  
z zakresu administracji rządowej (dowody oso-
biste) - na plan: 1.000,00; wynoszą: 3.177,00 
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