Informacja
o wykonaniu budżetu miasta Katowice za I kwartał 2007 roku

Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta w dniu 4 stycznia 2007 roku uchwałą Nr V/33/07


po stronie dochodów w kwocie	977.948.112 zł
po stronie wydatków w kwocie 	1.153.823.633 zł
po stronie przychodów w kwocie 	188.320.249 zł
po stronie rozchodów w kwocie	12.444.728 zł

zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów o kwotę 	14.654.776 zł
	tj. o 1,50%

po stronie wydatków o kwotę	31.508.390 zł
	tj. o 2,73%

po stronie przychodów o kwotę	16.853.614 zł
	tj. o 8,95%

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczyły zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na realizację projektów pn.: „ Europejskie stypendia dla studentów” (79.899 zł), „Europejskie stypendia dla uczniów” (24.450 zł) 
i „Innowacyjny Ślaski Klaster Czystych Technologii Węglowych” (5.000 zł), środków z Agencji Narodowej w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Sokrates – Comenius” (26.758 zł), części oświatowej subwencji ogólnej (3.937.921 zł) oraz dotacji celowych na zadania zlecone (40.084 zł); wprowadzenia do budżetu środków z pomocy zagranicznej jako refundację wydatków poniesionych w 2005 i 2006 roku na realizację zadania inwestycyjnego (369.148 zł), dotacji z Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja Al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna” – środki wpisane na listę wydatków niewygasających z upływem 2006 roku w budżecie państwa 2.000.000 zł i w budżecie Województwa Śląskiego 4.990.240 zł (6.990.240 zł), dochodów z majątku gminy dotyczących dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (3.277.108 zł), środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” (30.287 zł), środków z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania pn.: „REkoNESANS MALARSTWA” (10.000 zł) oraz zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań domów pomocy społecznej (106.080 zł), dotacji z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (39 zł) oraz zmniejszenie wpływów z najmu pomieszczeń i dzierżawy składników majątkowych zakładu budżetowego w związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych i przeniesienie ich na przychody Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych (30.000 zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 31.508.390 zł dotyczyły zwiększenia: wydatków bieżących w kwocie 12.137.360 zł, wydatków majątkowych w kwocie 
19.371.030 zł.

Zmiany w źródłach pokrycia deficytu nastąpiły poprzez zwiększenie wolnych środków (18.023.614 zł) oraz zmniejszenia przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki z budżetu miasta Katowice dla SP ZLA „Moja Przychodnia” (1.170.000 zł).

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 31 marca 
2007 roku zamknął się:

-	po stronie dochodów	kwotą     992.602.888 zł 
-	po stronie wydatków 	kwotą  1.185.332.023 zł
-	po stronie przychodów	kwotą     205.173.863 zł
-	po stronie rozchodów	kwotą       12.444.728 zł

Planowany deficyt w wysokości 192.729.135 zł zabezpieczony został nadwyżką z lat ubiegłych, pożyczką z NFOŚiGW, spłatami pożyczek udzielonych przez Miasto w latach poprzednich, kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie I kwartału 2007 roku:

	dochody ogółem wykonano w kwocie 	288.597.007,31 zł
	tj. 29,1 % planu wynoszącego 992.602.888  zł
w tym:
 dochody zadań własnych	271.704.135,31 zł

	tj. 29,7 % planu wynoszącego  915.936.624  zł
w tym:
1. dochody własne	188.943.179,72 zł
	tj. 27,4 % planu wynoszącego 689.267.904 zł

2. subwencja ogólna	79.649.102,00 zł
	tj. 37,4 % planu wynoszącego 212.956.746  zł

3. dotacje celowe na zadania własne	2.828.604,00 zł
	tj. 26,2 % planu wynoszącego 10.794.637 zł

4. dotacje z funduszy celowych	283.249,59 zł
	tj. 9,7 % planu wynoszącego 2.917.337 zł


	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	16.892.872,00 zł

	tj. 22,0 % planu wynoszącego   76.666.264  zł


wydatki ogółem wykonano w kwocie 	209.549.682,32 zł
	tj. 17,7% planu wynoszącego 1.185.332.023  zł

w tym:
zadania własne	193.848.527,60 zł
	tj. 17,5% planu wynoszącego 1.108.665.759  zł
w tym:
1. wydatki bieżące	181.950.732,81 zł
	tj. 23,4% planu wynoszącego 779.031.211 zł


2. wydatki majątkowe	11.897.794,79 zł
	tj. 3,6% planu wynoszącego 329.634.548 zł

	zadania zlecone	15.701.154,72 zł
	tj. 20,5% planu wynoszącego       76.666.264 zł


	przychody ogółem w kwocie 	306.475.154,90 zł
	tj. 149,4% planu wynoszącego 205.173.863 zł

	rozchody ogółem w kwocie 	3.047.307,73 zł
	tj. 24,5% planu wynoszącego    12.444.728 zł



Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący 79.047.324,99 zł.

Wykonanie budżetu miasta Katowice za I kwartał 2007 roku według poszczególnych grup dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:




