Informacja
o wykonaniu budżetu miasta Katowice za 3 kwartały 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 	63.529.996 zł
	tj. o 6,50%
po stronie wydatków     o kwotę	30.690.275 zł
	tj. o 2,66%
po stronie rozchodów    o kwotę	1.070.000 zł
	tj. o 8,60%
oraz zmniejszono:
po stronie przychodów  o kwotę	31.769.721 zł
	tj. o 16,87%

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczyły:

	Dochodów zadań własnych – zwiększenie o kwotę	59.120.736 zł

	tj. o 6,6%
w tym:

dochodów własnych – zwiększenie o kwotę	49.038.028 zł
	tj. o 7,2%
w tym:
podatków i opłat – zwiększenie o kwotę	16.000.000 zł
	tj. o 7,3%
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (16.000.000 zł)

	udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie o kwotę	15.676.197 zł

	tj. o 4,3%
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (15.676.197 zł)

	dochodów z majątku gminy– zwiększenie o kwotę 	13.182.010 zł

	tj. o 41,2%
z tytułu wprowadzenia do planu:
wpływów z czynszu dzierżawnego od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (3.277.108 zł),


wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości Przychodni SP ZLA „Moja Przychodnia” (9.434.902 zł),
dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (500.000 zł),

oraz zmniejszenia:
wpływów z najmu 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,

	pozostałych dochodów - zwiększenie o kwotę	1.553.262 zł

	tj. o 11,8%
z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które niewygasły z upływem 2006 roku (1.553.262 zł),

wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych zwiększenie o kwotę	174.602 zł
	tj. o 116,4%

dochodów jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę	1.340.462 zł
	tj. o 3,4%
z tytułu zwiększenia wpływów m.in:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (80.000 zł),
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (400.000 zł),
Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej (360.961 zł),
Urzędu Miasta Wydziału Komunikacji (210.722 zł),
Urzędu Miasta Wydziału Inwestycji (258.829 zł)

dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie porozumień (umów) – zwiększenie o kwotę	7.039.240 zł
	tj. o 865,8%
z tytułu wprowadzenia środków na dofinansowanie:
zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna” (6.990.240 zł),
realizacji zadania „Rekonesans Malarstwa” (10.000 zł),
honorariów i reklam przy realizacji zadania „III Ogólnopolski Promocyjny Festiwal Sierpień Talentów” (8.000 zł),
zadania pn.: „XVII Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych” (15.000 zł),
zadania pn.: „Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży” oraz „Międzynarodowy Letni Ogród Teatralny 2007” (16.000 zł)

środków z pomocy zagranicznej – zmniejszenie o kwotę	/-/ 5.927.745 zł
	tj. o 42,7%


z tytułu zmniejszenia m.in.:
środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Katowice – oczyszczanie ścieków” w związku z przesunięciem realizacji na 2008 rok (7.762.379 zł),
środków na realizację projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej „SEKAP” (571.004 zł) – z uwagi na przejęcie realizacji projektu przez Lidera – Samorząd Województwa Śląskiego
zwiększenia m.in. w związku z:
wprowadzeniem do budżetu środków zagranicznych stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektów inwestycyjnych (1.134.054 zł)
realizacją przez placówki oświatowe projektów w ramach programu Sokrates – Comenius, Uczenie się przez całe życie, Młodzież, Wymiana Młodzieży w ramach Polsko – Niemieckiej współpracy młodzieży (942.566 zł)

subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę	5.937.921 zł
	tj. o 2,8%
z tytułu: zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (3.937.921 zł) oraz wprowadzenia środków z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja węzła drogowego Al. Roździeńskiego – ul. Murckowska – ul. Bagienna” (2.000.000 zł),

dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – zwiększenie o kwotę	4.014.539 zł
	tj. o 36,8%
z tytułu wprowadzenia środków m.in. na:
dofinansowania wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (1.293.043 zł),
dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (722.520 zł),
sfinansowanie kosztów nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych (545.928 zł),
dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do zawodu (458.934 zł)
zadanie inwestycyjne pn.: „Koncepcja przebudowy układu drogowego na ul. Mikołowskiej w rejonie obiektów AWF (285.000 zł),
dofinansowanie realizacji programów naprawczych dotyczących osiągnięcia standardów w DPS i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (125.000 zł),
dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka interwencji kryzysowej (72.000 zł),
zwiększenie dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (13.500 zł),

dotacji z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych – zwiększenie o kwotę	130.248 zł
	tj. o 4,5%
z tytułu wprowadzenia środków m.in. z:
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie szans między regionami” na dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (30.287 zł),
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów w 2006 r. (100.000 zł),


Dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień	4.409.260 zł
	tj. o 5,8%



Zmiany budżetu po stronie wydatków	w kwocie 30.690.275 zł
dotyczyły zwiększenia:
wydatków bieżących 	o kwotę  41.121.522 zł,
	tj. o 4,9%
w tym m.in.:
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	17.854.192 zł
	tj. o 5,3%

remontów	14.627.020 zł
	tj. o 35,4 %

dotacji (bez remontów)	7.589.883 zł
	tj. o 12,3%

oraz zmniejszenia:
wydatków majątkowych	o kwotę  10.431.247 zł,
	tj. o 3,3%


Zmiany w źródłach pokrycia deficytu nastąpiły poprzez zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych (251.169 zł) oraz zmniejszenia wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (30.688.281 zł), przychodów ze spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek (1.170.000 zł) oraz pożyczki z NFOŚiGW (162.609 zł).


Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym zwiększono o 1.070.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek z budżetu miasta dla zakładów opieki zdrowotnej, w tym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski „Murcki” w Katowicach (570.000 zł) oraz dla Szpitala im. Rydygiera w Katowicach (500.000 zł).

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 30 września 2007 roku zamknął się:

-	po stronie dochodów	kwotą    1.041.478.108 zł 
-	po stronie wydatków 	kwotą    1.184.513.908 zł
-	po stronie przychodów	kwotą       156.550.528 zł
-	po stronie rozchodów	kwotą        13.514.728 zł

Planowany deficyt w wysokości 143.035.800 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, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.


W okresie 3 kwartałów 2007 roku:


	dochody ogółem wykonano w kwocie 	851.612.876,93 zł
	tj. 81,8 % planu wynoszącego 1.041.478.108  zł
w tym:
 dochody zadań własnych	799.456.911,53 zł

	tj. 83,2 % planu wynoszącego    960.442.668  zł
w tym:
1. dochody własne	606.040.889,67 zł
	tj. 83,3 % planu wynoszącego 727.553.329 zł

2. subwencja ogólna	180.581.782,00 zł
	tj. 84,0 % planu wynoszącego 214.956.746 zł

3. dotacje celowe na zadania własne	11.302.436,00 zł
	tj.75,8 % planu wynoszącego     14.915.256 zł

4. dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	1.531.803,86 zł
	tj. 50,8% planu wynoszącego       3.017.337 zł


	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień	52.155.965,40 zł

	tj. 64,4% planu wynoszącego        81.035.440 zł


wydatki ogółem wykonano w kwocie 	684.225.519,55 zł
	tj. 57,8% planu wynoszącego           1.184.513.908 zł

w tym:
zadania własne	635.724.523,46 zł
	tj. 57,6% planu wynoszącego   1.103.478.468 zł
w tym:
1. wydatki bieżące	526.411.126,16 zł
	tj. 65,1% planu wynoszącego 808.647.228 zł

2. wydatki majątkowe	109.313.398,30 zł
	tj. 37,1% planu wynoszącego 294.831.240 zł

	zadania zlecone i z porozumienia	48.500.995,09 zł
	tj. 59,9% planu wynoszącego        81.035.440 zł
w tym:
1. wydatki bieżące	47.001.455,10 zł
	tj. 63,1% planu wynoszącego 74.486.409 zł

2. wydatki majątkowe	1.499.539,99 zł

	tj. 22,9% planu wynoszącego 6.549.031 zł

przychody ogółem w kwocie 	306.527.654,90 zł
	tj. 195,8% planu wynoszącego 156.550.528 zł

	rozchody ogółem w kwocie 	6.359.800,00 zł
	tj. 47,1% planu wynoszącego 13.514.728 zł



Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący 167.387.357,38 zł.
Wykonanie budżetu miasta Katowice za 3 kwartały 2007 roku według poszczególnych grup dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

