INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 2006 ROK


Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta Katowice uchwałą Nr LII/1072/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. 

po stronie dochodów	w kwocie    1.035.742.447 zł
po stronie wydatków	w kwocie    1.187.220.259 zł
po stronie przychodów	w kwocie       158.282.075 zł
po stronie rozchodów	w kwocie           6.804.263 zł
w okresie sprawozdawczym
zwiększono 
po stronie dochodów       do kwoty    1.074.177.487 zł, tj. o  3,71%,
po stronie wydatków       do kwoty    1.267.672.075 zł, tj. o  6,78%,
po stronie przychodów    do kwoty      200.798.851 zł, tj. o 26,86%,
po stronie rozchodów      do kwoty         7.304.263 zł, tj. o    7,35%.

Dochody ogółem budżetu miasta Katowice za 2006 rok zrealizowano
	w wysokości 1.069.712.250,29 zł
w tym:
a/ dochody zadań własnych	1.005.779.600,26 zł
    w tym:
- dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów)	1.990.406,94 zł
   
b/ dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu oraz zadań realizowanych na podstawie zawartego porozumienia 	63.932.650,03 zł

Wydatki ogółem budżetu miasta Katowice za 2006 rok zrealizowano	
	w wysokości 1.072.334.305,69 zł
w tym:
- wydatki bieżące	760.026.648,72 zł
   w tym: obsługa długu	4.264.457,63 zł
               wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-0- zł 
- wydatki majątkowe	312.307.656,97 zł

a/ wydatki na zadania własne	1.008.401.655,66 zł
     w tym: dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego na  zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	105.180.306,15 zł
	
b/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu oraz zadań realizowanych na podstawie zawartego porozumienia	63.932.650,03 zł


Niedobór (deficyt) budżetu	w wysokości      2.622.055,40 zł

Przychody ogółem zrealizowano	w wysokości  315.965.702,62 zł
w tym:
- nadwyżka z lat ubiegłych	154.549.789,54 zł

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	87.479.390,41 zł

- pożyczka zaciągnięta z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego	14.459.933,12 zł

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	54.824.000,00 zł

- spłata udzielonych przez Miasto pożyczek	4.652.589,55 zł

Rozchody ogółem	w wysokości      6.878.492,33 zł
z tytułu:
	spłaty:

	dwóch kolejnych rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	6.085.769,33 zł


	drugiej raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	342.723,00 zł


	udzielonej pożyczki Szpitalowi Miejskiemu „Murcki”	450.000,00 zł


Stan należności wynoszący na dzień 31.12.2006 r.	kwotę  119.606.738,10 zł
w  tym z tytułu:
- udzielonych pożyczek	2.857.410,45 zł
- należności wymagalnych	116.749.327,65 zł


Stan zobowiązań według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2006 r.	 kwotę   162.021.276,94 zł

w tym z tytułu:
- zobowiązań wymagalnych	3.421.391,95 zł

Poręczenia i gwarancje, w tym:

udzielone w 2006 roku:
poręczenia: w 2006 roku miasto Katowice nie udzieliło poręczeń.

gwarancje prawidłowej realizacji umów o dotacje na zadania realizowane przez Urząd Miasta i Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, w tym na realizację projektu:
„System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej” (SEKAP) z tytułu otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
	„Budowa w Katowicach Sieci Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej” z tytułu otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 „Katowice-oczyszczanie ścieków” z tytułu otrzymanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
	„Stypendia socjalne dla studentów” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa,
	„Europejskie stypendia dla uczniów” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa,

„Europejskie stypendia dla studentów” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.

udzielone w latach poprzednich 
     poręczenia:
Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z tytułu zaciągniętych  kredytów,

gwarancje  prawidłowej realizacji umów o dotacje na zadania realizowane przez Urząd Miasta i Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, w tym na realizację projektu:
„Katowice – oczyszczanie ścieków”  z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Spójności,
„Połączenie ul. Stęślickiego z ul. Sądową w Katowicach” z tytułu otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
„Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych przy ul.Żwirowej z tytułu otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
„Stypendia socjalne dla uczniów” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa,
„Stypendia socjalne dla studentów” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa,
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wsparcie uczniów z terenów wiejskich” finansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.



Katowice, 7 maja 2007 r.

