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OBJAŚNIENIA 

DO BUDŻETU GMINY STRZEGOWO

NA 2007 ROK

              Projekt budżetu Gminy Strzegowo na 2007r opracowano na podstawie przewidywanego wykonania 

budżetu za 2006r, jak również otrzymanych pism zawiadamiających o wysokości dotacji i subwencji na 2007r

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została ustalona na podstawie pisma z 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 3.242.775 zł w tym:

- Administracja publiczna kwota – 62.875 zł

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota – 400 zł

- Opieka społeczna kwota – 3.179.500 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa oraz sądownictwa na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie  – 1.296 zł

              Wysokość subwencji ogólnej oraz podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do projektu 

budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 25/2006

W projekcie budżetu gminy na 2007r planowana kwota subwencji ogólnej wynosi 7.299.034zł

w tym:

- część wyrównawcza     -         2.065.551 zł                                                     

- część oświatowa    -       5.133.537 zł                                                           

- część równoważąca    -         99.946 zł      

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 r. wynoszą 1.745.338zł

              Ogółem dochody budżetu zostały ustalone w kwocie 20.436.767 zł

w tym:

- dochody własne w kwocie 4.536.300 zł  co stanowi  24,5 % ogólnych dochodów,

- dotacje na zadania zlecone w kwocie 3.244.071zł co stanowi 17,6 % dochodów,

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.745.338 zł co stanowi 9,4% 

dochodów,

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 3190.782 zł co stanowi 15,6%

- subwencja ogólna w kwocie7.299.034 co stanowi 39,6 % dochodów,

- dotacje celowe na realizacje własnych zadań bieżących gmin w kwocie421.242zł co stanowi 2,1 %  

        dochodów
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              Wydatki budżetu gminy ustalono w kwocie 22.663.362 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.040.320 zł co stanowi  62,5% ogólnych wydatków,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 9.623.042 co stanowi 37,4 % ogólnych wydatków.

             

                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                 Jerzy Karwowski
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