
Katowice, dnia 31.01.2011 r.

Opinia Komisji Budietu Miasta do uchwafy

w sprawie uchwalenia budietu miasta Katowice na 2011 rok.

Projekt budietu miasta na 2011 rok wpkynak do biura Rady w dniu 15.11.2010 roku.

Zakkadak on po stronie dochodow kwotq 1.424 . 442.896 zf, w tym dochody bie2ace

1.244.647.985 zk, oraz dochody majatkowe 179.794.911 zk, a po stronie wydatkow

kwotQ 1.815 . 271.153 zf., z czego 1.163.591.012 stanowia wydatki bie2ace oraz

651.680.141 zk wydatki majatkowe.

Planowanym 2r6dfem pokrycia deficytu bud2etu miasta na dzien 31.12.2011 roku

ustalonym jako r62nica pomi^dzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami

miasta stanowiacy kwotQ 390.828 . 257 zf sa:

1. kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 188.860.254 zk

2. po2yczki zaciagnigte w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska w kwocie

2.385.255 zk

3. spkaty udzielonych po2yczek w kwocie 629.900 zk

4. nadwyika bud2etu miasta z lat ubiegkych w kwocie 20.000.000 zk

5. wolne srodki jako nadwy2ka srodkow pienig2nych na rachunku bie2acym

budietu miasta, wynikajacych z rozliczen z kredytow i poiyczek z at ubiegkych

w kwocie 178.952.848 zk.

Dochody na 2011 rok zako2ono ogokem o 7,9% powyiej przewidywanego

wykonania 2010 roku, przy czym znacznie poni2ej planowanego wykonania

zako2ono pozostake dochody bie2ace co w porownaniu z wykonaniem w latach

2008 i 2009 wskazuje na potencjalne niedoszacowanie tego zrodka dochodu.

Gkowne 2r6dko dochodow miasta podobnie jak w latach poprzednich stanowia:

1. udzialy w podatkach stanowiacych dochod bud2etu panstwa (PIT i CIT) -

30,83%

2. dochody z podatkow i opkat - 19,44%

3. subwencja ogolna - 19,15%

4. dochody realizowane przez jednostki bud2etowe - 11,72%,



5. srodki z pomocy zagranicznej i srodki krajowe na sfinansowanie zadan

bie2acych i inwestycyjnych - 10,46% to znacznie wy2sze nit w latach poprzednich

Przy projektowaniu bud2etu miasta kierowano siQ przepisami w tym zakresie,

a czego potwierdzeniem jest pozytywna opinia wraz z uwaga dotyczaca zakacznika

Nr.5 wyra2ona w uchwale Nr 4100/11/111/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku II

Skkadu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii

o przedko2eniu przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwaky budzetowej na

20011 rok wraz z uzasadnieniem i materiakami informacyjnymi oraz pozytywna

opinia wyrazona w uchwale Nr 4100/11/113/2010 tego samego skkadu

Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o mozliwosci

sfinansowania deficytu bud2etowego w kwocie 390.828.257 zk przedstawionego

w projekcie uchwaky budzetowej na 2011 rok Miasta Katowice. Zakozono tak2e, 2e

wydatki bie2ace nie powinny wzrastac w wiQkszym stopniu nit dochody bie2ace

czego nie udako siq osiagnac w przygotowanym projekcie. Wydatki ogokem

zaplanowano o 20,7% wy2sze nie przewidywane wykonanie 2010 roku przy czym

planuje siQ wzrost wydatkow biezacych o 6,1%, a wydatkow majatkowych

o 59,8% w porownaniu z planowanym wykonaniem 2010 roku. Komisja bud2etu

dwukrotnie obradowaka w temacie opiniowania projektu bud2etu. W czasie obrad

w dniu 27.01.2011 roku watpliwosci czkonkow komisji budzika ograniczona

wysokosc srodkow przeznaczonych na realizacjq niektorych zadan wfasnych co

wynikalo tak2e z wnioskow Komisji Rozwoju, Komisji Infrastruktury i Srodowiska

oraz Komisji Kultury Promocji i Sportu, ktore nie wydaly pozytywnej opinii do

przedko2onego dokumentu. Komisja zapoznala sib takze z opiniami pozostalych

komisji bran2owych w tym komisji edukacji i polityki spokecznej, ktore opiniowaky

projekt uchwaky budzetowej pozytywnie. Komisja zwrocika r6wnie2 uwagq na

zaplanowane znacznie srodki na wydatki inwestycyjne w szczegolnosci na trzy

gkowne inwestycje:

1. przebudowa strefy srodmiejskiej

2. budowa Centrum Kongresowego

3. budowa siedziby NOSPR-u.

Analiza struktury wydatkow miasta na zadania wkasne wg. dzialow wskazywala, i2

najwi^cej, bo 24,16% bud2etu ogokem przeznaczamy na oswiatQ i wychowanie,



14,26% na transport i lacznosc, a 11,12% na gospodarkQ mieszkaniowa. Najmniej

bo 0.53% wydajemy na szkolnictwo wy2sze i 0,74% na bezpieczer stwo publiczne

i ochronQ p.po2., oraz 0,16% na pozostale zadania. Czlonkowie komisji zwrocili

uwagQ, i2 korekcie musza ulec zmiany zapisow WPI w cz^sci dotyczacej

szacowanych kosztow inwestycji o ju2 przedlo2one kosztorysy inwestorskie. Do

projektu bud2etu dolaczono prognozq dlugu na koniec 2011 roku wraz

z informacja o mo2liwosci zadlu2enia siQ miasta Katowice wg art. 243 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Czlonkowie komisji po gfQbokiej analizie uznali za konieczne zwiQkszenie srodkow

na wydatki bie22[ce i majatkowe szczegolnie w dziedzinie kultury i kultury fizycznej

bezposrednio zwiazane z jakoscia 2ycia mieszkancow w poszczegolnych

dzielnicach. Tym samym stosunkiem glosow 4 za 4 przeciw 1 wstrzymujacy sib

komisja nie wydala pozytywnej opinii do przedlo2onego projektu uchwaly.

W dniu 31 stycznia Komisja Bud2etu Miasta zapoznala siq z autopoprawka

przedstawiona przez Pana Prezydenta wraz wyjasnieniami. Na podstawie analizy

Komisja uznala, 2e czQsc wnioskow zostala uwzglQdniona w przedstawionym

dokumencie i stosunkiem glosow 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujacych siQ wydala

pozytywna opiniQ do przedstawionego projektu uchwaly bud2etowej.

Niezale2nie od powy2szego Komisja Bud2etu Miasta uznala, i2 na bie2aco bgdzie

monitorowac stopien zaawansowania prac inwestycyjnych co znalazlo

odzwierciedlenie w przygotowanym planie pracy.

Reasumujac Komisja Bud2etu Miasta stwierdza, 2e przedlo2ony Wysokiej Radzie

projekt bud2etu Miasta Katowice na 2011 rok spelnia z uwagami oczekiwania komisji

i rekomenduje Wysokiej Radzie glosowanie za przyjQciem projektu uchwaly.

Przewodnickacy K¢misji Bud2etu Miasta

Marek Szczerbowski
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