
Tabela Nr 1

Wykonanie
budżetu gminy za 2008 rok

"dane ogólne"
w zł.

Budżet na 2008 r. % Struktura
Wyszczególnienie Wykonanie udziału

wg uchwały po 5:4 w wykon.
budżetowej zmianach budżetu

1 2 3 4 5 6 7

I.  Dochody ogółem 100,3 100,0

 dochody własne 101,2 48,7
 w tym :  
   udziały w podatkach 111,9 15,9
   stanowiących dochód
   państwa
 subwencja ogólna 100,0 28,3
 dotacje celowe otrzymane 98,6 16,5

  z budżetu państwa na realizację      
 zadań bieżących z zakresu 

 zadań zleconych gminie(związkom
 gmin) ustawami

 98,4 3,2
 z budżetu państwa na realizację  
 własnych zadań bieżących gmin
 (związków gmin)

  dotacje celowe otrzymane 0,00 100,0
 z gminy na zadania bieżące    
 realizowane na podstawie
 porozumień(umów) między
 jednostkami samorządu
 terytorialnego

  dotacje otrzymane z funduszy 100,0 1,3
 celowych na realizację zadań
 bieżących jednostek sektora
 finansów publicznych

  rekompensaty utraconych 106,1 0,1
 dochodów w podatkach
 i opłatach lokalnych

  dotacje otrzymane z funduszy 100,0 0,7
 celowych na finansowanie lub   

 

 jednostek sektora finansów
 publicznych

  środki otrzymane od pozostałych 100,0 1,2
 jednostek zaliczanych  do sektora

 lub dofinansowanie kosztów
 realizacji inwestycji i zakupów
 inwestycyjnych jednostek

Poz.

27 330 558,00 23 676 242,78 23 741 350,40

11 931 228,00 11 423 471,00 11 555 550,49

3 375 945,00 3 375 945,00 3 777 196,68

6 550 727,00 6 727 841,00 6 727 841,00
3 470 425,00 3 967 989,78 3 912 317,17

 administracji rządowej oraz iinych

 do tacje celowe otrzymane 380 978,00 760 617,00 748 384,26

8 000,00 8 000,00

130 000,00 310 040,00 310 040,00

17 200,00 17 200,00 18 243,00

955 000,00 162 000,00 162 000,00

 dofinansowanie kosztów realiz.
 inwestycji i zakupów inwestyc.

300 000,00 275 000,00 274 890,48

 finansów publicznych na finans.



 zaliczanych do sektora
 finansów publicznych

  środki na dofinansowanie 0,00 0,00  
 własnych inwestycji gmin,
 powiatów,samorządów   
 województw, pozyskane
 z innych źródeł

  dotacje celowe otrzymane 0,00 100,0
 zbudżetu państwa na inwestycje
 i zakupy inwestycyjne z zakresu
 administracji rządowej oraz innych
 zadań zleconych gminom
 ustawami

  dotacje celowe otrzymane 0,00 100,0
 z samorządu województwa na 
 inwestycje i zakupy inwestycyjne
 realizowane na podstawie      
 porozumień(umów) między     
 jednostkami samorządu
 terytorialnego

II  Wydatki ogółem 94,6 100,0

 w tym :
 - wydatki bieżące 95,1 82,5
 - wydatki majątkowe 92,4 17,5
    z tego :
    - wydatki inwestycyjne 91,7 17,0

III  Wynik +/- ( I - II )  

3 595 000,00

8 500,00 8 500,00

15 584,00 15 584,00

31 210 558,00 27 516 523,78 26 025 707,85

20 719 558,00 22 592 493,78 21 475 068,29
10 491 000,00 4 924 030,00 4 550 639,56

10 311 000,00 4 511 130,00 4 137 771,56
      i na zakupy inwstycyjne

-3 880 000,00 -3 840 281,00 -2 284 357,45
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