
Skàd mamy pieniàdze i na co je wydajemy?
Informator bud˝etowy dla mieszkaƒców Ciechocinka na rok 2005.

Szanowni Paƒstwo!
Dzia∏alnoÊç gminy i sposób jej finansowania sà jawne. Ka˝dy ma prawo wiedzieç ile jest i na co SÑ wy-

dawane pieniàdze publiczne. G∏ównym celem niniejszej publikacji jest zapoznanie mieszkaƒców Ciechocinka
z podstawowymi zagadnieniami bud˝etowymi. Mamy nadziej´, ˝e te informacje pomogà paƒstwu zrozumieç
w jaki sposób finansowane sà tzw. dobra publiczne, inwestycje, które majà zaspokajaç potrzeby wszystkich
mieszkaƒców gminy.

JAK POWSTAJE BUD˚ET GMINY MIEJSKIEJ CIECHOCINEK?

O tym na co zostanà wydane pieniàdze decyduje Rada Miejska podejmujàc najwa˝niejszy dokument
finansowy gminy – Uchwa∏´ Bud˝etowà. Projekt takiej uchwa∏y na dany rok przygotowuje Burmistrz Ciecho-
cinka najpóêniej do 15 listopada poprzedniego roku. Prace nad projektem bud˝etu na nast´pny rok rozpo-
czynajà si´ w miesiàcu wrzeÊniu. W tym czasie mo˝na zg∏aszaç wnioski i propozycje dotyczàce uj´cia w
bud˝ecie poszczególnych zadaƒ. Mo˝e je zg∏aszaç ka˝dy, nie wszystkie jednak znajdà miejsce w projekcie
wydatków bud˝etu. Zapewniamy, ˝e sà one wnikliwie rozpatrywane jednak nale˝y pami´taç, ˝e projektowany
plan dochodów i wydatków jest rozsàdnym kompromisem pomi´dzy ambicjami i niezb´dnymi potrzebami,
a mo˝liwoÊciami finansowymi gminy. Przygotowany projekt bud˝etu nast´pnie jest analizowany przez Ko-
misje Rady Miejskiej, które mogà zg∏aszaç propozycj´ zmian. Bud˝et powinien zostaç uchwalony do koƒca
roku poprzedzajàcego rok bud˝etowy lub w uzasadnionych przypadkach do koƒca I kwarta∏u roku bud˝e-
towego.  W trakcie roku kwoty zaplanowane w bud˝ecie ulegajà zmianom. Przyczyny takich zmian mogà
byç ró˝ne:

- otrzymanie informacji o zmianach przyznanych dotacji celowych
- uzyskanie dochodów wi´kszych ni˝ zaplanowane np. : z tytu∏u sprzeda˝y nieruchomoÊci
- mo˝liwoÊç otrzymania dofinansowania ze Êrodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Bud˝et gminy miejskiej Ciechocinek jest podobny do bud˝etu rodzinnego, w którym tak˝e planuje si´

uzyskiwanie w ciàgu roku okreÊlonych dochodów i dostosowanie do nich wydatków.

SKÑD SI¢ BIORÑ PIENIÑDZE W BUD˚ECIE DOMOWYM?

Dochody sà po to, aby mo˝na by∏o je przeznaczyç na wydatki.  W ˝yciu prywatnym wydajemy przede
wszystkim na to, co niezb´dne : zakupy produktów spo˝ywczych, odzie˝, czynsze, energi´ elektrycznà, gaz,
op∏aty za telefon, wydatki na dzieci, us∏ugi medyczne, wyjazd wakacyjny itp.

Je˝eli zdecydujemy si´ na zakup samochodu czy mieszkania i nie jest mo˝liwe pokrycie wydatków uzys-
kiwanymi dochodami, jesteÊmy zmuszeni zaciàgnàç kredyt, czyli zasiliç nasz rodzinny portfel po˝yczajàc
pieniàdze. WysokoÊç tych zewn´trznych kwot pieni´˝nych  jest naszym deficytem domowym.
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BUD˚ET GMINY - jest najwa˝niejszym dokumentem finansowym samorzàdu, rocznym planem
dochodów i wydatków uchwalonym przez radnych

wynagrodzenie m´˝a

finansowa pomoc rodziców

renty, emerytury

zasi∏ki

wynagrodzenie ˝ony

zyski z lokat bankowych

stypendia

dodatkowa praca


