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SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE
ZA 2005 ROK
Budżet Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2005
został uchwalony przez Radę Miejską w dniu
21 grudnia 2004 roku w wysokości 35.720.000zł po
stronie dochodów oraz w wysokości 38.883.267zł
po stronie wydatków.
Przychody budżetu w roku 2005 zaplanowano
w wysokości 4.163.267zł i stanowić je miały kredyty bankowe.
Rozchody budżetu w wysokości 1 .000.000zł zaplanowane były na spłatę rat pożyczek zaciągniętych
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – pożyczki
zostały wykorzystane na dofinansowanie zadań
z zakresu gospodarki ściekowej w gminie - budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji doprowadzającej ścieki do oczyszczalni z terenu gminy.
Deficyt budżetu planowany w kwocie 3.163.267zł
miał być pokryty kredytem bankowym.
Stan realizacji przychodów i rozchodów budżetu
obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania
(Nr 3).
W okresie sprawozdawczym budżet gminy po stronie
dochodów został zwiększony o kwotę 6.239.262zł,
natomiast zmniejszenia wyniosły 8.775.924zł. W wyniku tych zmian planowane dochody budżetu na
koniec 2005 roku wyniosły 33.183.338zł.
Planowane wydatki na koniec roku 2005 (plan po
zmianach) wyniosły 37.039.960zł.
Zwiększenia budżetu wynikały z wprowadzenia
następujących zmian:
-

dotacje na zadania zlecone gminie,

-

dotacje na dofinansowanie zadań własnych
gminy,

-

zwiększenie dochodów własnych,

-

zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w związku
z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

W omawianym okresie gmina spłaciła pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na kwotę
945.239zł.
Stan zadłużenia Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 457.800zł – są to trzy pożyczki
zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, z czego jedna została wykorzystana na inwestycje związane z uporządkowaniem gospodarki
wodno - ściekowej w gminie, a dwie stanowiły
dofinansowanie inwestycji z zakresu termomodernizacji w placówkach oświatowych. Zadłużenie
gminy liczone w procentach do dochodów zrealizowanych w 2005 roku wynosi 1,46%.
W omawianym okresie Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.
Stawki podatkowe na rok 2005 pozostały w takiej
samej wysokości jak w roku 2004 i były znacznie
niższe od stawek maksymalnych ustalanych przez
Ministra Finansów.
W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.199.681zł co
w porównaniu do zrealizowanych dochodów ogółem stanowi 3,84%.
Skutki udzielonych w 2005 roku ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień stanowią kwotę 147.714zł, czyli
0,47%. wykonanych dochodów.
Na koniec 2005 roku ogółem zaległości wobec

