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2127 
 

SPRAWOZDANIE 
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZESZYCE 

ZA 2006R. 
 

Plan budżetu na 2006r. uchwalony przez Radę Gmi-
ny w Krzeszycach wynosił 8.127.091,00zł po stro-
nie dochodów. Wydatki zaplanowano w kwocie 
8.529.927,00zł. Plan budżetu nie został zrównowa-
żony. W zestawieniu przychodów i rozchodów bu-
dżetu zaplanowano po stronie rozchodowej spłatę 
kredytów i pożyczek na kwotę 702.172,00zł. Po stro-
nie przychodowej natomiast zaciągnięcie kredytów 
i pożyczek w kwocie 1.105.008,00zł.  

Plan budżetu obejmował zadania własne samorządu 
i zadania administracji rządowej zlecone gminom, 
a także część zadań powierzonych gminie przez Wo-
jewodę i inne organy administracji rządowej i samo-
rządowej na podstawie zawartych porozumień.   

Plan budżetu na zadania własne wynosił 6.933.371zł 
po stronie dochodów i kwotę 7.336.207,00zł po stro-
nie wydatków, a na zadania administracji rządowej 
zlecone gminie na kwotę 1.193.720,00zł po stronie 
dochodów i wydatków.  

Podczas wykonywania budżetu na przestrzeni roku 
2006 plan ulegał zmianom. Ogółem zwiększony zo-
stał o kwotę 1.628.941,00zł po stronie dochodów. 
Natomiast po stronie wydatków dokonano zwięk-
szenia na kwotę 1.636.433,00zł. W wyniku korekt 
dokonano również zwiększenia deficytu o kwotę 
7.492,00zł. Wzrost planu wynika między innymi z do-
konanych zmian w zakresie zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej zleconej gminie oraz innych zadań 
zleconych ustawami o kwotę 478.453,00zł po stronie 
dochodów i wydatków, wzrostu dochodów wła-

snych, a także otrzymania dotacji na dofinansowa-
nie zadań własnych w kwocie ogółem 677.174,00zł, 
w tym w zakresie inwestycji o kwotę 248.699,00zł. 
Ponadto w 2006r. gmina otrzymała środki z Minister-
stwa Finansów na uzupełnienie dochodów w kwo-
cie 23.528,00zł.  

Pozyskane środki pozabudżetowe otrzymano mię-
dzy innymi z:  

1. Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp.  

2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Zielonej Górze.  

3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych w Zielonej Górze.  

4. Programu ZPORR. 

5. Euroregionu Pro Europa Viadrina (Programy Pha-
re i Interreg III). 

6. Wojewody Lubuskiego.  

Ponadto w trakcie roku budżetowego uzyskaliśmy 
ponadplanowe dochody z podatków i opłat lokal-
nych oraz sprzedaży i najmu mienia komunalnego. 
W roku 2006 drugi raz od wielu lat wykonaliśmy 
plan dochodów w zakresie udziałów w podatku do-
chodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. 
Potwierdza to, że wskaźniki wzrostu gospodarcze-
go w skali makro pozwalają zwiększyć również do-
chody gminy. 
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