Informacja o kształtowaniu długu Miasta Kościana w 2006 roku.
Rada Miejska Kościana w dniu 29.12.2005 roku przyjęła budżet Miasta Kościana
na 2006 rok. W budżecie ustalona została:
-

kwota wpływów pozostająca w dyspozycji Miasta w wysokości 46.661.018 zł.
Na w/w sumę składają się:
› kwota planowanych dochodów w wysokości 42.661.018 zł,
› kwota planowanego kredytu w wysokości

-

4.000.000 zł.

kwota przeznaczona na realizację zadań przyjętych w budżecie Miasta na 2006 rok
w wysokości 46.661.018 zł.
Na w/w sumę składają się:
› kwota planowanych wydatków w wysokości 43.659.018 zł,
› kwota przeznaczona na spłatę w roku 2006 wcześniej zaciągniętych kredytów,
pożyczek i obligacji w wysokości 3.002.000 zł.

Deficyt budżetu wynosi 998.000 zł ( wynika z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami w
wysokości 42.661.018 zł a planowanymi wydatkami Miasta w wysokości 43.659.018 zł )
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.
Na dzień 01.01.2006 roku zadłużenie Miasta z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji
obligacji wynosi 21.650.232 zł, z tego:
-

pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 2.505.425 zł,

-

pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Oś. Nad Łąkami w kwocie 32.000 zł,

-

kredyt na finansowanie inwestycji miejskich w kwocie 6.249.807 zł,

-

kredyt na budowę krytej pływalni w kwocie 6.463.000 zł,

-

obligacje komunalne w kwocie 6.400.000 zł,

co stanowi 50,75 % planowanych dochodów budżetu wynoszących 42.661.018 zł. Planowany
do zaciągnięcia w 2006 roku kredyt wynosi 4.000.000 zł i zostanie przeznaczony na
dofinansowanie bieżącego utrzymania szkół oraz przedszkoli.
Zakładając spłatę rat z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w
kwocie 3.002.000 zł, zadłużenie Miasta na koniec 2006 roku wyniesie 22.648.232 zł, co
stanowi 53,1 % planowanych dochodów budżetu.
Jednocześnie łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2006 rat kredytów, pożyczek i
wykupów obligacji wraz z należnymi w danym roku odsetkami, z uwzględnionym kredytem
krótkoterminowym wynosi 11,04 % planowanych na 2006 rok dochodów Miasta.
Budżet Miasta Kościana na 2006 rok uzyskał pozytywną opinię o prognozie kształtowania się
długu publicznego wyrażoną w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
nr SO – 11/4/P/Ln/2006 z dnia 12.01.2006r.

