
Informacja 
 

o budŜecie Gminy Poddębice na 2005 rok 
 

BudŜet Gminy Poddębice na 2005 r. oszacowano w wysokości : 
- 22 811 278 -  po stronie dochodów,  
- 23 190 945 -  po stronie wydatków. 
Z planowanych dochodów przewiduje się dokonanie spłat zobowiązań wynikających  

z zaciągniętych kredytów i poŜyczek (rozchody) na łączną kwotę                              2 320 459 
obejmującą: 

- spłaty kredytów                                                                                                 1 493 209 
w tym dla : 
1) Banku Gospodarstwa Krajowego / kredyt na wykonanie  
      komunalnej infrastruktury technicznej w mieście Poddębice /,                     197 628 
2) PKO / kredyt na zobowiązania związane z realizacją inwestycji 
      „Budowa oczyszczalni ścieków i kolektora w Poddębicach /,                      595 581 
3) banku wybranego w przetargu / kredyt na sfinansowanie  

            wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach               700 000 
-     spłaty poŜyczek                                                                                                    827 250 
       w tym dla : 
       1)  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
            / poŜyczka na zadanie inwestycyjne - „Budowa oczyszczalni  
              ścieków i kolektora w Poddębicach /                                                           290 000 

2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
             Wodnej w Łodzi / poŜyczka na zadanie inwestycyjne - „Budowa  
             oczyszczalni ścieków i kolektora w Poddębicach /                                      433 000  

3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
             Wodnej w Łodzi / poŜyczka na zadanie inwestycyjne – 
             „Kompleksowa termo-modernizacja Szkoły Podstawowej  
             w Bałdrzychowie /                                                                                        104 250 
 

Planowane przychody obejmują:                                                                                    2 700 126 
             1)  kredyt bankowy                                                                                            1 100 000 

2) poŜyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
      i Gospodarki Wodnej w Łodzi                                                                   1 600 126 

 
Zestawienie budŜetu na 2005 r. obejmuje: 
Dochody  +  przychody   ( 22 811 278  +  2 700 126  )                                              25 511 404  
Wydatki   +  rozchody     ( 23 190 945  +  2 320  459 )                                              25 511 404 
 
      Podstawą szacowania dochodów było: ich wykonanie w roku 2004, informacje 
przekazane przez Ministerstwo Finansów, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Skarbowy  
w Poddębicach oraz  zaplanowana waloryzacja większości stawek podatkowych i opłat.  
Biorąc pod uwagę, Ŝe wysokość planowanych dochodów nie zabezpiecza w pełni realizacji 
zadań zgłoszonych przez  jednostki organizacyjne finansowane z budŜetu gminy, przyjęto do 
realizacji jedynie niezbędne wydatki.  
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe corocznie na gminę spada konieczność finansowania coraz 
większej ilości zadań a na poziom części wydatków brak jest bezpośredniego wpływu. Ta 
sytuacja nie przekłada się na wzrost udziału gminy w dochodach państwa. Wobec 
powyŜszego coraz trudniejsze  staje się kształtowanie racjonalnej gospodarki  budŜetem.    
 


