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SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW 

ZA 2005 ROK 
 
Budżet gminy Kożuchów na 2005 rok został przyję-
ty uchwałą Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Kożu-
chowie z dnia 30 grudnia 2004 roku po stronie 
dochodów w wysokości 28.603.943zł i po stronie 
wydatków na kwotę 31.466.874zł z planowanym 
deficytem budżetowym w wysokości 2.862.931zł. 

W trakcie realizacji budżetu podjęto 10 uchwał 
Rady Miejskiej oraz 45 zarządzeń Burmistrza zmie-
niających budżet. Na koniec okresu sprawoz-
dawczego 2005 roku plan dochodów zamknął się 
kwotą 23.974.239zł i został wykonany w wysokości 
24.815.979zł, tj. 103,51%. 

Wyższy wskaźnik wykonania dochodów wynika  
z większych niż prognozowano wpływów z docho-
dów od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej oraz z wpływów z mandatów.  

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 

26.278.556zł i został zrealizowany w wysokości 
24.554.904zł, tj. 93,44%. 

Stopień realizacji wydatków bieżących ukształto-
wał się na poziomie 98,66% a wydatków majątko-
wych na poziomie 49,89%. 

Przychody budżetu ogółem wyniosły 2.369.500zł, 
w tym: zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 
1.960.000zł oraz wolne środki jako nadwyżki środ-
ków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek 
z lat ubiegłych w kwocie 409.500zł. 

Rozchody budżetu wyniosły 2.085.236zł, z tego na 
spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 
wydatkowano 2.085.236zł. 

Szczegółowe informacje z wykonania budżetu 
2005 roku przedstawione zostały w dalszej części 
opracowania w formie tabelarycznej i opisowej. 

 
Realizacja dochodów w działach za 2005 rok 

 

Dział Treść 
Plan po 

zmianach w zł 
Wykonanie 

w zł 
% 

1 2 3 4 5 
020 Leśnictwo 3.300 3.131 94,88 
600 Transport i łączność 2.360 2.450 103,81 
700 Gospodarka mieszkaniowa 1.076.571 1.074.191 99,78 
710 Działalność usługowa 3.000 3.000 100 
750 Administracja publiczna 138.150 139.337 100,86 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon-
troli i ochrony prawa oraz sądownictwa 71.741 71.471 99,62 

752 Obrona narodowa 395 395 100 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60.000 85.382 142,30 
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