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1424 
 

SPRAWOZDANIE 

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBSKO 
ZA 2007R. 

 
Budżet Gminy Lubsko na rok 2007 uchwalony zo-
stał w dniu 28 grudnia 2006r. i wynosił: 

Dochody – 39.380.076zł 

Wydatki – 45.607.270zł 

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowe-
go zmian, budżet na dzień 31 grudnia 2007r. wy-
nosił: 

Dochody – 37.273.368zł 

Wydatki -  42.876.860zł 

Wprowadzone w trakcie roku budżetowego zmia-
ny spowodowały zmniejszenie planu dochodów   
o kwotę 2.106.708zł, wydatków o kwotę 2.730.410zł.  

Zmiany planu dochodów w 2007r. – 2.106.708zł 

I. Dotacje + 1.416.079zł 

1) Lubuski Urząd Wojewódzki + 747.323zł: 

a) na zadania zlecone z zakresu pomocy spo-
łecznej + 248.000zł, w tym: 

- na świadczenia rodzinne + 277.000zł, 

- na pomoc pieniężną dla rodzin rolni-
czych dotkniętych suszą – 5.000zł, 

- na zasiłki i pomoc w naturze – 24.000zł, 

b) na zwrot rolnikom podatku akcyzowego  
+ 109.023zł, 

 

 

 

 

c) na zadania własne z zakresu pomocy spo-
łecznej + 380.300zł, w tym: 

- na zasiłki i pomoc w naturze – 152.700zł, 

- utrzymanie ośrodka + 27.000zł, 

- na dożywianie + 506.000zł, 

d) na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej +10.000zł, w tym: 

- na zadania bieżące + 6.000zł, 

- na zakupy inwestycyjne + 4.000zł; 

2) Kuratorium Oświaty + 957.709zł: 

a) na zadania własne na sfinansowanie prac 
komisji kwalifikacyjnych + 240zł, 

b) na zadania własne – dofinansowanie pra-
codawcom kosztów kształcenia młodocia-
nych + 128.466zł, 

c) na naukę języka angielskiego w klasach 
pierwszych szkół podstawowych + 8.944zł, 

d) na zakup lektur do bibliotek + 2.500zł, 

e) na zadania własne na podręczniki szkolne  
i jednolite stroje dla uczniów + 55.120zł, 

f) na stypendia + 762.439zł; 

3) Krajowe Biuro Wyborcze + 28.969zł; 
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