
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

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

roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Katowice za 2014 rok oraz

sprawozdanie finansowe zostały przedłożone do rozpatrzenia i zatwierdzenia

w ustawowo określonych terminach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu przekazano w obowiązującym terminie

organom nadzorującym oraz dysponentom środków budżetowych.

Sprawozdanie finansowe przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz

dodatkowo poddano badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, a opinia i

raport z przeprowadzonego badania zostały przekazane Radzie Miasta.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 kwietnia

2015 roku wydało pozytywną opinię do sprawozdania z wykonania budżetu

miasta Katowice za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie finansowe miasta Katowice za 2014 rok poddane zostało badaniu

przez firmę PricewaterhouseCoopers Spółka z 0.0. która również wydała

pozytywną opinię o sprawozdaniu.



Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Budżet miasta Katowice na 2014 rok został uchwalony przez Wysoką Radę:

po stronie dochodów w kwocie

po stronie wydatków w kwocie

po stronie przychodów w kwocie

po stronie rozchodów w kwocie

1.614 mln zł (1.614.387.437 zł),

1.879 mln zł (1.879.393.470 zł),

282 mln zł (282.304.612 zł),

17 mln zł (17.298.579 zł),

oraz

planowana nadwyżka operacyjna w kwocie

planowany deficyt (wynik) w kwocie

83 mln zł (82.637.040 zł),

1-/265 mln zł (- 265.006.033 zł),

w okresie sprawozdawczym budżet
zwiększono:

po stronie dochodów o kwotę

po stronie wydatków o kwotę

po stronie przychodów o kwotę

72 mln zł (72.009.685 zł)

110 mln zł (110.410.306 zł)

38 mln zł (38.400.621 zł)

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżet zamknął się na dzień

31 grudnia po stronie:

dochodów w kwocie

wydatków w kwocie

przychodów w kwocie

rozchodów w kwocie

1.686 mln zł (1.686.397.122 zł)

1.990 mln zł (1.989.803.776 zł)

321 mln zł (320.705.233 zł)

17 mln zł (17.298.579 zł)

oraz

planowana nadwyżka operacyjna w kwocie

planowany deficyt (wynik) w kwocie

102 mln zł (101.997.495 zł)

1-/303 mln zł (- 303.406.654 zł)
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Zmiany budżetu w trakcie roku dokonywane były w formie zarządzeń, które

miały umocowanie prawne w ustawie o finansach publicznych oraz wynikały z

upoważnień udzielonych w uchwale budżetowej. Zasadnicze zmiany budżetu

dokonywane były uchwałami Rady Miasta.

DOCHODY

Zmiany budżetu w 2014 roku w dochodach dotyczyły zwiększenia:

dochodów bieżących o 3,9%,

dochodów majątkowych o 7,9%.

W tym zmiany w dochodach budżetu w stosunku do planu ustalonego na

l stycznia 2014 roku wynikły między innymi z:

• korekty dochodów z podatków i opłat (w tym między innymi z tytułu zwiększenie

podatku od nieruchomości o 3.000.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych

o 2.000.000 zł, op/at za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1.282.444 zł

oraz opłaty eksploatacyjnej o 1.759.619 zł),

• korekty dochodów z majątku gminy (w tym z tytułu wprowadzenia do budżetu

dywidendy od spółek, w których Miasto ma udziały w kwocie 500.000 zł oraz

zwiększenia wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności o 3.800.000 zł),

• uzyskania dotacj i celowych z budżetu państwa, z funduszy celowych na

realizację zadań własnych i z porozumienia (w tym między innymi: zwiększenia

dotacji na wypłatę zasiłków okresowych w części obligatoryjnej o 4.114.320 zł,

zasiłków stałych o 1.893.028 zł, refundacji wydatków w zakresie wsparcia działań

zwiqzanych z przekształcaniem samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej - SP ZOZ Szpital Miejski "Murcki" o 1.232.236 zł, zmniejszenia

środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów
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przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o 367.859 zł oraz

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Przebudowa boisk

piłkarskich przy ul. Alfreda 1" o 500.000 zł),

• zwiększenia środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze

środków krajowych w tym między innymi zwiększenie planu zadania

"Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w

Katowicach" o 21.022.870 zł),

• wprowadzenia do budżetu dochodów ponadplanowych, niewykorzystanych

środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku, środków

przyznanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty na nagrody dla pedagogów,

rozliczenia podatku Vat, wpływów z tytułu odszkodowań, kar umownych, ze

zwrotu do budżetu miasta niewykorzystanych dotacji,

• korekty subwencji ogólnej w wyniku decyzji Ministra Finansów, w tym

zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 7.858.917 zł,

• korekty dotacji celowych na realizację zadań zleconych w wyniku decyzji

Wojewody Śląskiego,

• korekty planu dochodów, których realizacja była zagrożona.

Dochody wykonano w wysokości 1.615 mln zł (1.615.551.147,47 zł), tj. 95,8%

planu.

Źródła dochodów, które zrealizowane zostały poniżej planu wynikały

między innymi z nie uzyskania dofinansowania do realizacji niektórych

projektów w ramach pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków

krajowych i przesunięcia realizacji projektów na kolejny rok (62,4% planu

z niedoborem 82.425.587,81 zł); niższych wpływów z dochodów z majątku gminy

(97,1% z niedoborem 1.592.909,60 zł) przede wszystkim z uwagi na zrealizowanie

mniejszych wpływów niż planowano z odpłatnego nabycia praw własności
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nieruchomości oraz dotacji z funduszy celowych 1 innych źródeł

pozabudżetowych (89,9%planu z niedoborem w wysokości 305.675,38 zł).

Źródła dochodów, które zrealizowane zostały powyżej planu to wpływy

z udziału w PIT i CIT stanowiące dochód budżetu państwa (101,2% planu

z nadwyżką 5.831.648,33 zł); z podatków i opłat (100,8% planu z nadwyżką

2.555.823,11 zł) w tym przede wszystkim w związku z osiągnięciem wyższych

wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,

dochody jednostek budżetowych (100,8% planu z nadwyżką 1.422.063,09 zł),

pozostałe dochody (113,6% z nadwyżką 3.059.585,33 zł) przede wszystkim

w związku z osiągnięciem wyższych wpływów z udziału w dochodach

związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania zasobem

nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów z dotacj i celowych z budżetu państwa

na zadania własne (104,2% planu z nadwyżką w wysokości 1.459.651,97 zł)

w związku z otrzymaniem refundacji wydatków w ramach realizacji projektu

"Katowice - oczyszczanie ścieków".

Najwyższy procentowy udział w zrealizowanych dochodach ogółem w 2014

roku stanowiły:

wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku

dochodowym od osób prawnych - 29,4%,

dochody z podatków i opłat - 21,1%

oraz subwencja ogólna - 17,6%,

WYDATKI

w 2014 roku dokonano zmian w planie finansowym w tym zwiększenia:

wydatków bieżących o 2,7%,

wydatków majątkowych o 13,2%.
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Wykonanie budżetu za 2014 rok

po stronie wydatków wyniosło 1.853 mln zł (1.852.696.315.50 zł)
tj. 93,1% planu

Na niepełne wykonanie wydatków wpływ miały:

- w wydatkach bieżących - oszczędności (w wysokości 72 mln zł)

pochodzące głównie z nie rozdysponowania rezerw (15 mln zł) i braku

konieczności wykorzystania środków zabezpieczonych na gwarancje

i poręczenia (5,1 mln zł) oraz nie wydatkowania w zaplanowanej

wysokości środków na realizację zadań przez jednostki budżetowe

(40,6 mln zł), dotacje (8 mln zł) oraz na obsługę zadłużenia (3,3 mln zł)

z uwagi na przesunięcie na koniec roku pobrania kredytu z EB! i CEB,

niższy kurs euro i niższe od założonych stopy procentowe.

- w wydatkach majątkowych - nie wykorzystanie środków w łącznej

wysokości 65 mln zł, w tym na realizację zadań ujętych w Planie

Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (37,1 mln zł) oraz w Planie

Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych

środkami funduszy strukturalnych (21,8 mln zł) z uwagi na przesunięcie

w czasie niektórych zadań inwestycyjnych i dostosowania ich do

harmonogramu realizacji inwestycji, ponadto nie rozdysponowano rezerwy

budżetowej na wydatki majątkowe w pełnej wysokości (1,7 mln zł).

Łącznie wydatki majątkowe i wydatki na remonty stanowiły 34,4 % budżetu.

W okresie sprawozdawczym wykonano również remonty i inwestycje

sfinansowane przychodami własnymi zakładów budżetowych oraz dochodami

gromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach przez jednostki budżetowe na

łączną kwotę ponad 872 tys. zł.
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W sumie w 2014 roku w Mieście na remonty I wydatki majątkowe

przeznaczono 639 mln zł.

Omawiając realizację budżetu za 2014 rok należy również wspomnieć

o kierunkach wydatkowania środków.

Jak co roku największy udział w wydatkach stanowiły wydatki na oświatę

i wychowanie, transport i łączność, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego,

działalność usługową oraz pomoc społeczną. Te pięć działów łącznie

zaangażowały 68% wydatków ogółem.

Podobnie jak w latach poprzednich Miasto zmuszone było dofinansować

zadania, na które otrzymuje środki z budżetu państwa. Dotyczy to przede

wszystkim finansowania zadań oświaty oraz zadań zleconych. Najbardziej

niedoszacowane były zadania oświaty finansowane częścią oświatową

subwencji ogólnej i dotacjami celowymi. Do tych zadań Miasto dołożyło ponad

110 mln zł (110.655.916,93 zł).

Ponadto w 2014 roku Miasto dofinansowało realizację zadań zleconych na

kwotę 7,3 mln zł (7.342.261,93 zł).

Ogólna kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji wymienionych wyżej

zadań ze środków własnych Miasta w 2014 roku wynosiła blisko 118 mln zł, co

stanowiło 6,4% wydatków ogółem.

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami

stanowi ujemny wynik i wyniosła ponad I-I 237 mln zł (-237.145.168,03 zł).
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Wysoka Rado!

Sprawozdanie finansowe miasta Katowice składające się z bilansu z wykonania

budżetu, łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów

budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych

i samorządowych zakładów budżetowych oraz zestawienia zmian w funduszu

jednostki łącznego dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów

budżetowych wykazało następujące wielkości:

Bilans budżetu na koniec roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę
330 mln zł (329.718.443,72zł).

Łączny bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie aktywów i pasywów
wykazał kwotę 6 mld 39 mln zł (6.039.471.798,69 zł)

Łączny rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony
na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazał zysk netto w wysokości 248 mln zł
(247.835.084,04 zł)

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek
budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazuje stan funduszu
(po uwzględnieniu wyniku finansowego netto za 2014 rok) w wysokości
5 mld 722 mln zł (5.722.087.141,34 zł).

Ponadto została sporządzona Informacja o stanie mIema komunalnego

dotycząca 2014 roku: wartość majątku wg stanu na 31.12.2014 r. wyniosła

5 mld 498 mln zł (5.498.304.852,61 zł).

W okresie 31.12.2013 do 31.12.2014 r. powierzchnia gruntów stanowiących

własność Miasta utrzymywała się na zbliżonym poziomie i wyniosła na koniec

2014 r.:

- grunty gminne 3.056,10 ha

- grunty powiatowe 305,93 ha
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Chciałbym również wspomnieć, że Miasto jest pod stałym nadzorem Agencji

Ratingowej .

W dniu 30 stycznia 2015 roku Komitet Ratingowy Fitch Ratings utrzymał dla

miasta Katowice długoterminowe ratingi międzynarodowe:

dla zadłużenia w walucie zagranicznej - na poziomie "A-",

dla zadłużenia w walucie krajowej - na poziomie "A-",

długoterminowy rating krajowy - na poziomie "AA+(pol)",

- perspektywa ratingu - stabilna.

Ratingi Katowic odzwierciedlają dobre wyniki operacyjne, niemniej jednak

Agencja Fitch oczekuje, że pozostaną one w dalszym ciągu na co najmniej

takim poziomie, a wskaźniki zadłużenia pozostaną bezpieczne. Poziom wyniku

operacyjnego jest kluczowy dla utrzymania ratingu na obecnym poziomie.

Nadmienię, że Komitet Ratingowy w związku ze stałym monitorowaniem

naszej oceny wiarygodności kredytowej, będzie spotykał się w naszej sprawie

jeszcze w lipcu br.

Wysoka Rado!

Ocena realizacji budżetu za 2014 rok jest szczególna - dotyczy w większości

zadań realizowanych w trakcie poprzedniej kadencji. Zwracam uwagę, że

wykonanie budżetu pod względem finansowym i rzeczowym oraz nadzór nad

jego prawidłowym wykonaniem, standardowo jest przedmiotem HłQiQR

comiesięcznych analiz.

W ciągu roku były przekazywane Państwu informacje o realizacji budżetu;

Komisji Budżetu Miasta - kwartalnie, Wysokiej Radzie - za okres I półrocza

i za cały rok.

Przedłożone Wysokiej Radzie do rozpatrzenia sprawozdania zawierają

szczegółowe dane budżetowe i finansowe wraz z częścią opisowa.
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Dodatkowe informacje zawarto w "Informacji uzupełniającej", Sprawozdaniu

z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których

Miasto jest organizatorem i samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej, wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego oraz

Informacji o stanie mienia komunalnego.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Wnoszę o przyjęcie i zatwierdzenie w przedłożonej formie Sprawozdania z

wykonania budżetu Miasta Katowice oraz Sprawozdania finansowego za 2014
rok.

Katowice, dnia 25 czerwca 2015 r.
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