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Klub Radnych Forum Samorządowe i Marcin Krupa dokonało analizy wykonania budżetu za
2014 rok iz całym przekonaniem jest za jego przyjęciem.

Rozpatrzono wykonanie budżetu za rok ubiegły biorąc pod uwagę poziom realizacji
zaplanowanych zadań, przyczyny niewykonania wydatków, jak również przeanalizowano
wysokość uzyskanych dochodów, w tym pozyskanych środków bezzwrotnych z funduszy
unijnych. W każdym z tych aspektów odpowiedź była pozytywna.
Klub radnych FS i MK pragnie zwrócić uwagę na stabilne finansowanie wszystkich zadań, w
tym właściwe funkcjonowanie obiektów i placówek miejskich oraz racjonalne
gospodarowanie środkami, co w konsekwencji przyczyniło się do osiągnięcia dobrych
wyników operacyjnych budżetu.
Jako efekt właściwego zarządzania finansami Miasta odnotowano:

- wykonanie wszystkich obligatoryjnych zadań Miasta w sposób zgodny z obowiązującymi
standardami oraz utrzymanie realizacji wielu projektów i programów, również przy
współudziale z organizacjami pozarządowymi,

- dofinansowanie zadań jednostek państwowych, w tym Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji celem przeciwdziałania przestępczości i
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom,

- utrzymanie wysokiego poziomu finansowania zadań oświatowych ponad otrzymaną
subwencję oświatową i dotacje,

- przeznaczenie prawie 14% całego budżetu na zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i
sportu, w tym budowę nowych obiektów, dofinansowanie klubów i stowarzyszeń, realizację
wielu projektów kulturalnych, m.in. w ramach projektu Miasto Ogrodów oraz
funkcjonowanie coraz większej bazy sportowej i kulturalnej,

- pozyskanie środków unijnych w łącznej wysokości 137 mln zł, stanowiących istotny wkład
w finansowanie zadań.

W roku 2014 na rozwój miasta przeznaczono wyjątkowo wysokie środki finansowe - 584 mln
zł, co stanowiło prawie 1/3 wydatków ogółem budżetu.
Zakończono budowę siedziby NOSPR, kontynuowano budowę Międzynarodowego Centrum
Kongresowego i przebudowę strefy śródmiejskiej.
O wielkości przemian na terenie Miasta może świadczyć, że 2014 rok był kolejnym okresem,
w którym podpisano kontrakty na zadania inwestycyjne na znaczącą kwotę ponad 200 mln zł.
Co istotne zadania te mają zagwarantować źródła finansowania w postaci funduszy unijnych,
kredytów iwłasnych środków budżetowych. Ważny jest fakt, że wysiłek finansowy na rozwój
miasta w żaden sposób nie wpłynął negatywnie na bieżące zaspakajanie potrzeb
mieszkańców, a wręcz przeciwnie mieszkańcy Katowic dostrzegają i doceniają ten wysiłek i
są dumni z tych przemian jakie obserwuje się w naszym mieście.



Należy również zauważyć, że pomimo zwiększenia zadłużenia, finanse miasta pozostają
bezpieczne w dłuższym horyzoncie czasu, bowiem zarządzanie finansami jest bardzo dobre,
co potwierdzają pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, utrzymująca się
najlepsza możliwa do uzyskania przez polskie samorządy ocena wiarygodności finansowej
nadana przez Agencję Ratingową FitachRatings, zawsze pozytywna opinia nieza1eżnego
biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z 0.0. oraz wysokie pozycje Miasta Katowice
w różnych rankingach.

Racjonalne gospodarowanie środkami pozwala bez obaw myśleć o nowej perspektywie
unijnej i możliwościach zapewnienia wkładu własnego do projektów, jak również o dalszym
zrównoważonym rozwoju.

Klub radnych FS i MK na podstawie przedstawionych sprawozdań, dodatkowych materiałów
i wyjaśnień dokonał podsumowania realizacji budżetu i uznaje, że zakres wykonania
zaplanowanych zadań pozwala na głosowanie za jego przyjęciem oraz za udzieleniem
Prezydentowi Miasta absolutorium za 2014 rok.
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Przekazując tę opnię Klub radnych Forum Samorządowe i Marcin Krupa opiniuje pozytywnie
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Katowice za 2014 rok, jest za przyjęciem i
zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz za
udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Katowice za 2014 rok.


