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lnformacja wynikająca z przepisu art.14 pkt 2) |it. a)' b)' c)' d) usta\Yy z
dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249, po2.2104 i
zm. Dz.U.Nr 169, poz.l420'1.

Wykonanie budżetu Gminy Iłowa za 2008 rok po stronie dochodowej
równa się kwocie 15.877.475'04 zł, co stanowi 100,03% prognozowanych
dochodów budżetowych, natomiast wydatki budżetowe ogółem wykonano w
kwocie |4'214.975,94 zł, co stanowi 96,28% ich planu'
Wydatki majątkowe wykonano rv kwocie 1.257 'f62,52 Zł łtanow|ącej 99,960ń
planowanych wydatków na ten cel i 8'84 %o ztealizowu.tych wydatków ogółem,
natomiast wydatki bieżące zrealizowano w kwocie |2.957 .7 |3,42 zł, co stanowi
95,93 Yo planu wydatków na ten cęl i 91 ,l ó% ogółu rtykonanych wydatków w
2008 roku.
Różnica między doclrodami a wydatkanri na koniec czwańego kwańału 2008
roku pIZy planowanej nadwyżce budżetowej w krvocie 951.542 zł, wynosi
| '662,499 'I0 

zł'
Zobowiązania budżetu Gminy Iłowa ogółem na konięc roku 2008 wynosiły
745.565'f7 zł':v tym

- kredyty i pozryczki 704,863 
'|9 zł'

- vymagalne zobowiązania 40 '702,08 zł, któIę wystą)iły w Zakładzie
Gospodarki Kornunalnej i Mieszkaniowej.

Z budżetu Gminy Itowa w 2008 roku Została udzielona pomoc finansowa:
. w kwocie 2.500 zł dla Powiatu Zagańskiego z przeznaczerilefi; \a

dofinansowanie zakllpu przez Komendę Powiatową Państwowej Strazy
Pożamej w Żaganiu elementów zestawu toru przeszkód do ćwiczeń
Młodzieżowych Dru4n P oŻarniczy ch ochotniczej Straży Pożamej,

- w kwocie l.558,33 zł dla Powiatu Zarskiego z przeutaczeniem na
dofinansowanie kosztów szczepienia przeciw wirusowi HPV uczennic
pierwszych klas szkół ponadgirnrrazjalnych prowadzonych i dotowanycl-r
przez powiat Zarski, będących mieszkankami Gminy lłowa.

W 2008 roku Gmina Iłowa otrzyrnata dotacje celową z Wojervództwa
Lubuskiego w kwocie 5.000 zł na pokrycie części kosztów związanych z
realizacją zadania wynikającego z Programu pn.'' Doż)Ąłianie dzieci i
młodzieży szkolnej''.

W 2008 roku Gmina Iłowa nie udzieliła żadnych poręczeri i gwalancji'


