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2174 
 

SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GOZDNICA 

ZA 2005 ROK 
 
Część opisowa 

Budżet na rok 2005 uchwalony został przez Radę 
Miejską w Gozdnicy w dniu 30 grudnia 2004 roku 
na podstawie procedury uchwalania budżetu przyję-
tej uchwałą Rady Nr XVIII/109/2000 z dnia 29 lute-
go 2000 roku zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o sa-
morządzie gminnym. 

W miesiącu marcu przy dokonywaniu zmiany bu-
dżetu przyjęto, że w roku 2005 przygotowane zo-
staną warunki do przeprowadzenia podstawowej 
inwestycji w mieście a mianowicie wybudowania 
sieci kanalizacyjnej oraz rozwiązania problemu 
oczyszczania ścieków. Zadanie to realizowane 
będzie w ramach Łużyckiego Związku Gmin przy 
wykorzystaniu funduszów strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej. 

Kierunki działań w roku bieżącym i latach 2006  
– 2009 zawarte są w opracowanym w maju 2005 
roku Planie Rozwoju Lokalnego dla miasta Gozd-
nicy. 

Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych do dnia 20 marca, 
Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu 
sprawozdanie z wykonania budżetu oraz przesyła 
to sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Wspomniana powyżej ustawa o finansach publicz-
nych przewiduje, że wydatki i rozchody uzyskane  
w omawianym roku muszą mieć pokrycie finan-
sowe w osiągniętych dochodach i przychodach.  

Mając to na uwadze w załączniku Nr 6 przedsta-
wiono planowane na rok 2005 wydatki i rozchody 
oraz dochody i przychody decydujące o zrówno-
ważeniu budżetu. 

Zestawienie omawianych wielkości przedstawia 
się następująco: 

Przychody: 

1. Przychody budżetu z kredytów bankowych  
- 915.883zł. 

2. Dochody budżetu planowane na rok 2005  
- 6.530.412zł. 

3. Razem przychody i dochody w roku 2005  
- 7.446.295zł. 

Rozchody: 

1. Spłata pożyczek i kredytów - 530.000zł. 

2. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 
- 80.000zł. 

3. Razem rozchody - 610.000zł. 

4. Wydatki planowane na rok 2005 - 6.836.295zł. 

5. Razem rozchody i wydatki w roku 2005 (3 + 4) 
- 7.446.295zł. 

Wykonanie przedstawionych powyżej wielkości 
przedstawia poniższe zestawienie sporządzone na 
podstawie sprawozdania Rb – NDS za rok 2005. 
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