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W ustawowo określonym terminie przedkładam Wysokiej Radzie  projekt  budżetu Miasta        

i Gminy Drezdenko na 2008 rok. 

 Przedłożony  Wysokiej Radzie projekt  budżetu w swoich założeniach  jest kontynuacją            

i odpowiednikiem  budżetu  przyjętego uchwałą Rady Miejskiej na 2007 rok i skorygowanego 

następnie w trakcie roku budżetowego  po stronie wydatków ze względu na opóźnienia w 

rozpoczęciu nowego okresu    unijnego finansowania  , którego początek  planowano na  2007 

rok. Projekt budżetu  uwzględnia w swoich strategicznych działach realizację zadań wynikających 

z wieloletniego planu inwestycyjnego, zadań przygotowanych do realizacji pod względem 

dokumentacyjnym do końca 2007 roku oraz wniosków składanych do projektu budżetu przez 

radnych, rady sołeckie, organizacje i stowarzyszenia oraz grupy bądź indywidualnych  

mieszkańców. 

 Podobnie jak ubiegłoroczny projekt budżetu na 2007 rok jest to kolejny projekt 

opracowany w oparciu o obowiązujące normy , standardy i procedury wynikające z kolejnych 

porozumień stowarzyszeniowych w ramach UE oraz zadań priorytetowych nowego okresu 

finansowania lokalnych samorządów ze środków unijnych w latach 2007-2013 uwzględnionych 

m. in. w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym, Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i innych programach  pomocowych. 

 Z tego też względu w projekcie budżetu ujęto również zadania, których szybka realizacja 

możliwa będzie tylko przy uzyskaniu niezbędnego dofinansowania. Ich rodzaj i zakres będzie 

uzależniony od rezultatów preselekcji poprzedzającej nabór wniosków. Założony deficyt 

budżetowy oraz konieczność zapewnienia wkładów własnych przy jednoczesnej realizacji w 

ramach WPI czterech znaczących finansowo zadań  stwarzają konieczność zaciągnięcia  

kolejnego kredytu w celu zrównoważenia budżetu na 2008 rok. Przyjęcie takiego założenia 

umożliwi na realizację zadań znaczących pod względem finansowym, szybszego rozwiązywania 

zadań w zakresie  infrastruktury  komunalnej, drogowej, rewitalizacji  miasta oraz pozwoli na 

utrzymanie ponad 20%  progu  wydatków majątkowych w strukturze budżetu. 

 Mimo  tak wysokiego wskaźnika wydatków majątkowych  przedłożony Wysokiej Radzie 

projekt budżetu na 2008 rok zapewnia funkcjonowanie  na niezmienionym  poziomie placówek 

oświatowych, kultury, opieki społecznej i sportu. Zwiększone zostają środki przewidziane  na 

zadania inicjowane przez rady sołeckie. 

 Przedłożony Wysokiej Radzie  projekt budżetu jest kontynuacją  odchodzenia od 

traktowania zadań w cyklu jednorocznym na rzecz ich ujęcia w cyklu kadencyjnym, zamykającym 

się w większym przedziale czasowym. Uwzględnia on także obecne i przyszłe możliwości 

finansowe gminy  oraz priorytety unijnego wsparcia. 

 Przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu Miasta i Gminy Drezdenko na 2008 rok 

wnoszę o jego akceptację. 

 
 


