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1391 
 

UCHWAŁA NR 98/598/08 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

 
z dnia 19 marca 2008r. 

 
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2007r. 
 
Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wyko-
nania budżetu Województwa Lubuskiego za 2007r., 
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, pod-
lega przekazaniu Sejmikowi Województwa Lubu-
skiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszał-
kowi Województwa Lubuskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Marszałek Województwa 
Krzysztof Szymański 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 98/598/08 

Zarządu Województwa Lubuskiego 
z dnia 19 marca 2008r. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Woje-
wództwa Lubuskiego za 2007r. 

Ogólna ocena realizacji budżetu województwa lubu-
skiego w 2007r. i charakterystyka dynamiki zmian. 

W uchwale budżetowej na 2007r. dochody ustalo-
no w wysokości 295.884.752zł, wydatki natomiast 
332.712.272zł. 

Plan dochodów po zmianach dokonanych w ciągu 
roku wynosi 351.759.021zł. Dochody zostały zrealizo-
wane w kwocie 356.728.521,76zł, co stanowi 101,4% 
planu po zmianach. W porównaniu do uchwały bu-
dżetowej dochody wzrosły o 55.874.269zł. 

Zmiany dochodów w działach przedstawiają się 
następująco: 

 
Nazwa działu Kwota 

1 2 
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 26.802.661zł 
dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe -3.159.642zł 
dział 600 - Transport i łączność -11.052.161zł 
dział 630 - Turystyka 42.055zł 
dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.007.409zł 
dział 710 - Działalność usługowa 2.000zł 
dział 750 - Administracja publiczna -3.581.188zł 
dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo-

siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23.128.385zł 

                     Gorzów Wlkp., dnia 12 września 2008r.           Nr 92 
 
TREŚĆ: 
Poz.: 
 



 

 


