
Panie Przewodnicz4cy, Wysoka Rado!

Szanowni Panstwo !

Zgodnie z ustawq z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

przedlozylem Wysokiej Radzie do rozpatrzenia i zatwierdzenia w ustawowo

okreslonych terminach sprawozdanie z wykonania bud2etu miasta Katowice za

2010 rok oraz sprawozdanie finansowe miasta Katowice.

Sprawozdania przekazane zostaly rowniez w obowifzujacym terminie organom

nadzorujacym oraz dysponentom srodkow budzetowych.

O sprawozdaniach uzyskalismy pozytywne opinie:

- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 11

kwietnia 2011 roku wydalo pozytywnq opinic o sprawozdaniu z wykonania

budzetu miasta Katowice za 2010 rok

- Firma audytorskf KPMG Audyt Sp. z o.o. w dniu 31 maja 2011 r. wydala

pozytywnq opinig o sprawozdaniu finansowym miasta Katowice za 2010

rok.

Panie Przewodniczqcy , Wysoka Rado

Szanowni Panstwo!

Budzet miasta Katowice na 2010 rok zostal uchwalony przez Wysokf Radc

w wysokosci:

po stronie dochodow w kwocie

po stronie wydatkow w kwocie

po stronie przychodow w kwocie

po stronie rozchodow w kwocie

1.291 min zl (1.291.479.198 z1),

1.571 min zi (1.571.087.791 z1),

288 min zl (287.920.273 z1).

8 min zl (8.311 .680 z1).



i w okresie sprawozdawczym zwickszyl sic po stronie dochodow o prawie

48 min zi (47.793.918 zl), po stronie wydatkow o ponad 93 min zi (93.487.306 zl),

po stronie przychodow o prawie 49 min zA (48.686.521 zl) oraz po stronie

rozchodow o prawie 3 min zA (2.993.133 zl)

Dokonane przeze mnie zmiany budzetu w formie zarz4dzen mialy umocowanie

prawne w ustawie o finansach publicznych oraz wynikaly z upowaznien

udzielonych w uchwale bud2etowej. Pozostale zmiany budzetu dokonywane

byly uchwalami Rady Miasta.

DOCHODY

Zmiany w dochodach budzetu w stosunku do planu ustalonego na 1 stycznia

2010 roku wynikly z:

• dostosowania planu dochodow z tytulu wplywow z podatkow i oplat, w tym

glownie z tytulu podatku od srodkow transportowych,

• pozyskania dotacji celowych z budzetu panstwa, z funduszy celowych na

realizacjc zadan wlasnych, zleconych i z porozumienia (w tym m.in.: dotacji na

dofinansowanie modernizacji Szpitala Miejskiego , Murcki ", na sfinansowanie

wydatkow zwiqzanych z prowadzonq akcjq przeciwpowodziowc),

• wprowadzenia do budzetu dochodow ponadplanowych, dochodow po

zlikwidowanym Miejskim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej, dywidendy od spolek, pozostalosci srodkow finansowych

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budzetowych,

niewykorzystanych srodkow z wydatkow, ktore nie wygasly z uplywem 2009

roku i niewykorzystanych srodkow pochodzgcych z budzetu Unii

Europejskiej, ktore nie wygasly z uplywem roku budzetowego 2009,

srodkow przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej i S14skiego

Kuratora Oswiaty na nagrody dla pedagogow, wplywow z tytulu zwrotu

podatku VAT oraz nakladow poniesionych przez Miasto na gruncie PKP



S.A. w zwi4zku z zamianft nieruchomosci wplywow z kar umownych, ze

zwrotu do budzetu miasta niewykorzystanych dotacj i,

• korekty subwencji ogolnej w wyniku decyzji Ministra Finansow,

• korekty dotacji celowych na realizacjc zadan zleconych w wyniku decyzji

Wojewody Slftskiego,

• korekty planu dochodow, ktorych realizacja byla zagrozona.

Realizacjc budzetu nalezy rozpatrywac w dwoch aspektach tj.: realizacji budzetu

do planu ustalonego w 2010 roku oraz w stosunku do wykonania budzetu

w 2009 roku.

Wykonanie budzetu za 2010 rok

po stronie dochodow wynioslo 1.332 min zl (1.332.196 .295,51 zl)

t/. 99,5% planu

Zrealizowanie dochodow za 2010 rok ponizej planu rocznego wynika

przede wszystkim z nie uzyskania w pelnej wysokosci wplywow z udzialu PIT

stanowiftcym dochod budzetu panstwa (97,8% planu z niedoborem 7.754. 355 zl; - w stosunku do

2009 roku spadek o 9.079 . 282 fl), udzialu podatku CIT stanowiacym dochod budzetu

panstWa (92,3% plane z niedoborem 4.618.421 , 82 zl, - w stosunku do 2009 roku spadek o 5.560.000,27 z1).

Natomiast zrealizowanie niektorych zrodel dochodow za 2010 rok

powyzej zaktualizowanego w ciggu roku budzetowego planu rocznego wynika

przede wszystkim z uzyskania wyzszych wplywow z podatkow i oplat (104,4%

planu z nadwv-kq 11 .300.847,73 w stosunku do 2009 roku wzrost o 13.096 . 560,55 zl), dochodow

zrealizowanych przez jednostki budzetowe (105,4 % plane z nadwyzkct 8.600 . 643,82 zl - w

stosunku do 2009 roku nastctpil wzrost o 10.870.822,59 z1), dochodow z majfttku gminy (110,3% planu

z nadwv kqt 7.966.173,84 zl - w stosunku do 2009 roku wzrost o 16.140 . 819,05 Zl), pozostalych

dochodow (107,9% plane z nadwvzkq 2.820.385, 60 z1 - w stosunku do 2009 roku nastqpil wzrost

0 5.365.439,71 zl).



Wzorem lat ubieglych czynione byly starania o pozyskanie dodatkowych

srodkow na realizacjc zadan. W wyniku tych dzialan w 2010 roku do budzetu

Miasta wplyncly dodatkowe srodki finansowe:

z budzetu panstwa w tym na dofinansowanie zadan stabilizuj fcych system

ochrony zdrowia, z zakresu oswiaty, pomocy spolecznej, z funduszy celowych

w tym na termomodernizacjc obiektow, od innych jednostek samorzgdu

terytorialnego . Lgcznie dodatkowe srodki wprowadzone do budzetu z tych

zrodel wyniosly 13,7 min zl.

WYDATKI

Zmiany budzetu w 2010 roku w wydatkach dotyczyly zwickszenia:

wydatkow biezcicych o 3,8%,

wydatkow majgtkowych o 11,2%.

Wykonanie budzetu za 2010 rok

po stronie wydatkow wynioslo 1.418 min zl (1.417.582.842,08 zl)

ti. 85,2 % planu

i bylo wyzsze od wydatkow poniesionych w 2009 roku o 27.987 tys. zl

(27.986.696,68 zl), w tym m.in. w zwifzku ze wzrostem wynagrodzen na skutek

wprowadzenia podwyzek wynagrodzen dla nauczycieli od 1 wrzesnia 2010 r.

wzrostem wysokosci dotacji przekazanych dia niepublicznych placowek

oswiatowych, instytucji kultury, w tym przede wszystkim w zwiqzku z

ubieganiem si€ przez Miasto o tytui Europejskiej Stolicy Kultury.

Na niepelne wykonanie wydatkow wplyw mialy:



w wydatkach biezgcych - oszczcdnosci (w wysokosci blisko 108 min zl)

pochodzgce glownie z nie rozdysponowania rezerw i braku koniecznosci

wykorzystania srodkow zabezpieczonych na gwarancje i poreczenia

w wydatkach majqtkowych - nie wykorzystanie srodkow w lgcznej

wysokosci prawie 139 min zl, w tym na realizacjc zadan objctych

Wieloletnim Planem Inwestycyjnym z uwagi na przesuniccie w czasie

niektorych zadan inwestycyjnych i dostosowania ich do harmonogramu

realizacji inwestycji, ponadto nie rozdysponowano rezerwy budzetowej na

wydatki majftkowe w pelnej wysokosci.

Lfcznie wydatki majftkowe i wydatki na remonty stanowily 29,6 % budzetu.

W okresie sprawozdawczym wykonano rowniez remonty i inwestycje

sfinansowane przychodami wlasnymi zakladow bud2etowych, dochodami

wlasnymi jednostek bud2etowych oraz srodkami funduszy celowych na lhcznf

kwotc prawie 2 min zi.

W sumie w 2010 roku w Miescie na remonty i wydatki majgtkowe

przeznaczono ponad 417 min zl.

Omawiajgc realizacjc budzetu za 2010 rok nale2y rowniez wspomniec

o kierunkach wydatkowania srodkow.

Jak co roku najwickszy udzial w wydatkach stanowily wydatki na oswiatc

i wychowanie,

Miasto zmuszone bylo dofinansowac zadania, na ktore otrzymuje srodki z

budzetu panstwa. Dotyczy to przede wszystkim finansowania zadan oswiaty

oraz zadan zleconych. Najbardziej niedoszacowane byly zadania oswiaty

finansowane czcscif oswiatow4 subwencji ogolnej i dotacjami celowymi. Do

tych zadan Miasto dolozylo ponad 115 min zl (115.155.658 ,58 zl).

Ponadto w 2010 roku Miasto dofinansowalo realizacjc zadan zleconych na

kwotq 8,9 min zl (8.972.623.62 zl).



Ogolna kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji wymienionych wyzej

zadan ze srodkow wlasnych Miasta w 2010 roku wynosila ponad 124 min zl, co

stanowilo 8,8% wydatkow ogolem.

Roznica pomicdzy osiggnictymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami

stanowi ujemny wynik i wyniosla /-/ 85 min zl (-85.386.546,57 zi).

Sprawozdanie finansowe miasta Katowice skladaj4ce sic z bilansu

z wykonania budzetu, bilansu jednostek i zakladow budzetowych, rachunku

zyskow i strat oraz zestawienia zmian w funduszu wykazalo nastcpujfce

wielkosci:

Bilans budzetu na koniec roku wykazal po stronie aktywow i pasywow kwotg

470,5 min zl (470 451 392,81 zl) i zamkngl sic niedoborem budzetu za 2010 r.

w wysokosci 85 min zl (- 85.386.546,57 zl).

Lpczny bilans jednostek budzetowych sporzfdzony na dzien 31 grudnia 2010 r.

po stronie aktywow i pasywow wykazal kwotg : 4,7 mid zl

(4.746.849.094,91 zl)

j.co oznacza wzrost w stosunku do stanu na dzien 31.12.2009 r. o 43,0%

o 1. 426.520.3 77,55 zl

Lpczny rachunek zyskow i strat (wariant porownawczy ) jednostek budzetowych

sporz4dzony na dzien 31 grudnia 2010 r. wykazal zysk netto w wysokosci:

314,7 min zl (314 .754.988,72 zl)

j.co oznacza spadek zysku w stosunku do stanu na dzien 31.12.2009r. o 28,0%

o 122.13 7.95 7,66 z1

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie laczne jednostek

budzetowych sporz4dzone na dzien 31 grudnia 2010 r. wykazuje stan funduszu

jednostek (po uwzglcdnieniu wyniku finansowego netto za 2010 rok) w wysokosci

4,6 mid zl (4.588.797.065,36 zl)



tj.co oznacza zwigkszenie w stosunku do stanu na dzien 31.12.2009r. o 44,1%

o 1.403.505.468, 90 zl

Laczny bilans zakladow budzetowych sporzftdzony na dzien 31 grudnia 2010 r.

po stronie aktywow i pasywow wykazal kwotg 22,4 min zl (22.383.33 1,00 zl)

co oznacza spadek w stosunku do stanu na dzien 31.12.2009r. o 8,9% tj.
o 2.181.204, 43 zl

f,pczny rachunek zyskow i strat (wariant porownawczy) zakladow bud2etowych

sporzftdzony na dzien 31 grudnia 2010 r. wykazal zysk netto w wysokosci

650 tys . zl (650.493,10 zl)

tj.co oznacza wzrost zysku w stosunku do stanu na dzien 31.12.2009 r. o 277,8%

o 478.333,2 7 zl

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie laczne zakladow

budzetowych sporzftdzone na dzien 31 grudnia 2010 r. wykazuje stan funduszu

zakladow (po uwzglcdnieniu wyniku finansowego netto za 2010 rok) w wysokosci

19,9 min zl (19.902.378,66 zl)

co oznacza zmniejszenie w stosunku do stanu na dzien 31.12.2009r. o 8,5% tj.

o 1.853.755, 68 zl

Ponadto przedlozy1em Wysokiej Radzie Informacjc o stanie mienia

komunalnego dotycz4ca 2010 roku, ktora wykazuje wartosc maj fttku wg stanu

na 31.12.2010 r. w wysokosci 4,6 mld zl (4.582.449.930,13 zl).

W okresie 31.12.2009 do 31.12.2010 r. powierzchnia gruntow stanowiqcych

wlasnosc Miasta utrzymywala sic na zbli2onym poziomie i wyniosla na koniec

2010 r. 3,4 tys. ha, w tym:

- grunty gminne 3.055,59 ha

- grunty powiatowe 315,14 ha

Chcialbym rowniez wspomniec, ze Miasto poddane zostalo corocznej ocenie

wiarygodnosci finansowej przez firmg ratingowq.



Utrzymane zostaly dlugoterminowe ratingi dla zadluzenia w walucie

zagranicznej na poziomie „A-„ oraz ratingi dla zadluzenia w walucie krajowej

na poziomie „A-,,. Nadane miastu Katowice ratingi odzwierciedlaj f bardzo

dobre wyniki bud2etowe, bezpiecznEt politykc zadluzenia oraz wysokq plynnosc.

Natomiast utrzymanie stabilnej perspektywy ratingow oznacza, iz podstawy

kredytowe miasta Katowice pozostanf stabilne w dlugim okresie czasu. Jest to

istotne z uwagi na ju2 podpisane umowy kredytowe, w tym w 2010 roku na

kwotc 145 min zl jak i przewidziane do podpisania w roku biezfcym (na kwotc

ponad 354 min zl).

Wysoka Rado!

Wykonanie budzetu pod wzglgdem finansowym i rzeczowym bylo przedmiotem

moich comiesiccznych analiz.

W ciagu roku byly przekazywane Panstwu informacje o realizacji budzetu;

Komisji Skarbu oraz Komisji Budzetu Miasta - kwartalnie, Wysokiej Radzie -

za okres I polrocza i za caly rok.

Nadzor nad jego prawidlowym wykonaniem byl przedmiotem mojej szczegolnej

troski.

Przedlozone Wysokiej Radzie do rozpatrzenia sprawozdania zawieraja

szczegolowe dane budzetowe i finansowe wraz z czcsci4 opisow4.

Dodatkowe informacje zawarto w „Informacji uzupelniajgcej" oraz

Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego samorzqdowych instytucji

kultury, dla ktorych Miasto jest organizatorem i samodzielnych publicznych

zakladow opieki zdrowotnej, wobec ktorych Miasto pelni funkcjq organu

tworzqcego.



Panie Przewodniczgcy, Wysoka Rado!

Szanowni Panstwo

Biorgc wszelkie okolicznosci pod uwagc, wykonanie budzetu za 2010 rok

oceniam pozytywnie i wnoszg o przyjgcie i zatwierdzenie sprawozdan

w przedlozonej formie.

Katowice, dnia 22 czerwca 2011 r.
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