
RADA MIASTA KATOWICE

Katowice, dnia 22 stycznia 2015 r.

Opinia Komisji Budżetu do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice
na 2015 rok oraz do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej miasta Katowice na lata 2015 - 2035

Opinia niniejsza sporządzona została w oparciu o pkt. 9 Załącznika nr 1 do Uchwały
nr LX/1222/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu
budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszqcych projektowi
budżetu.

I. Projekt budżetu miasta na rok 2015 zawiera następujące podstawowe dane:

1. Dochody ogółem - 1.549.920.066 zł, w tym:

a) dochody bieżące - 1.436.694.293 zł,
b) dochody majątkowe - 113.225.773 zł.

2. Wydatki ogółem - 1.730.768.231. zł, w tym:
a) wydatki bieżące - 1.380.485.724 zł,
b) wydatki majątkowe - 350.282.507 zł, co stanowi 20 % wydatków

miasta.
3. Nadwyżka operacyjna - 56.208.569 zł.
4. Planowany deficyt - 180.848.165 zł pokryty będzie:

a) kredytem z Banku Rozwoju Rady Europy -17.598.280 zł,
b) wolnymi środkami na rachunku bieżącym budżetu - 163.249.885 zł.

5. Rezerwy budżetowe:
a) ogólna w kwocie 9.500.000 zł,
b) celowe w łącznej kwocie 25.510.000 zł, w tym m.in.:

1) zadania budżetu obywatelskiego - 1.046.157 zł,
2) zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych -

2.250.000 zł.
6. Spłata zadłużenia w 2015 roku łącznie - 23.346.115 zł, co stanowi 3,94 %

dochodów ogółem planowanych w roku 2015, przy wartości dopuszczalnej
10,68 %.

7. Planowana łączna kwota długu wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku -
677.554.902 zł, co stanowi 43,72 % dochodów ogółem planowanych
w roku 2015.
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II. Z danych porównawczych zawartych w projekcie budżetu wynika m.in. co
następuje:

1. Dochody ogółem roku 2015 stanowią 93,1% planowanego wykonania roku
2014, co przy prawie niezmiennych dochodach bieżących jest wynikiem
zmniejszonych do połowy dochodów inwestycyjnych, w tym głównie
dochodów ze źródeł zagranicznych. Struktura dochodów wg źródeł
praktycznie nie uległa zmianie z wyjątkiem środków pomocowych.

2. Wydatki ogółem roku 2015 stanowią 89,8% planowanego wykonania roku
2014 z tym, że wydatki bieżące wzrastają o 6%, natomiast wydatki
majątkowe wynoszą 56,1% planowanego wykonania roku 2014, co wynika
z zakończenia w roku 2014 realizacji szeregu kluczowych inwestycji
w strefie po kopalni "Katowice" w centrum miasta.
W strukturze wydatków nadal dominują wydatki w działach: oświata
i wychowanie (26J4 %), transport i łączność (14,56 %), pomoc społeczna
(9,55 %), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,11 %),
gospodarka mieszkaniowa (8,96 %).
Wydatki przewidziane na remonty w roku 2015 stanowią 69,9%
planowanego wykonania roku 2014.

3. Nadwyżka operacyjna planowana do uzyskania w roku 2015 wynosi 41A%
planowanego wykonania roku 2014, co stanowi 3,9% dochodów bieżących
budżetu roku 2015. Przy założeniu nie wydatkowania środków z tytułu
poręczeń i gwarancji powyższy wskaźnik wzrasta do około 5 %.

4. Projekt budżetu miasta na rok 2015 po raz pierwszy zawiera zadania
wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego, na który Rada Miasta
uchwałą z dnia 26 lutego 2014 r. Nr XLV1/1067/14 przeznaczyła kwotę
10.000.000 zł.

III. Stosownie do art. 230 ust. 2 Prezydent Miasta wraz z projektem budżetu
przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Katowice na lata 2015 - 2035, w której rok budżetowy 2015 i trzy kolejne tj. do 2018
roku rozliczono szczegółowo po stronie dochodów i wydatków natomiast w okresie
do zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do roku 2035 przedstawiono
dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia miasta.
Przedstawione dane gwarantują w przedmiotowych okresach stabilność budżetu
i spełnienie wskaźników zobowiązań określonych wart. 243 ustawy o finansach
publicznych
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IV. Stwierdzenia i uwagi Komisji.

1. Komisja stwierdza, że przedłożone opinie komisji branżowych do projektu
budżetu są pozytywne.

2. Komisja zapoznała się z uchwałami IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach:

1) Nr 4100/IV /231/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały
budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi,

2) Nr 4100/IV /233/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2035,

3) Nr 4100/IV /232/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie opinii
o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały
budżetowej na 2015 rok Miasta Katowice.

3. Komisja stwierdza, że przedłożone projekty: w sprawie uchwalenia budżetu
miasta Katowice na 2015 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Katowice na lata 2015 - 2035 spełniają wymogi
Uchwały nr LX/1222/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice/
szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych
towarzyszqcych projektowi budżetu i stosownych przepisów.

4. Komisja pozytywnie opiniuje przedłożone przez Prezydenta Miasta
projekty uchwał w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015
rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na
lata 2015 - 2035.

Przewodniczący Kornis]i Budżetu Miasta
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