Informacja
z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2006 roku

Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2005 roku uchwałą Nr LII/1072/05


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

zmniejszono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów o kwotę 	644.182 zł
	tj. o 0,06%
zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie wydatków o kwotę	9.509.886 zł
	tj. o 0,80%

po stronie przychodów o kwotę	10.154.068 zł
	tj. o 6,42%

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczyły zwiększenia dochodów z majątku gminy (40.000 zł), środków z pomocy zagranicznej na realizację zadań inwestycyjnych (395.754 zł), dotacji celowych z budżetu państwa na na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów (193.074 zł), dotacji z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (57.523 zł) oraz dotacji z WFOŚiGW na „zielone szkoły” (19.300 zł); wprowadzenia do budżetu darowizn od osób fizycznych, prawnych i instytucji oraz zasiłków celowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa dla rodzin poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (122.249 zł), środków z pomocy zagranicznej z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.993.558 zł) i środków w ramach Programu „Sokrates – Comenius” (81.429 zł), dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych” (3.981 zł); oraz zmniejszenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe w związku z przeniesieniem planu na rachunek dochodów własnych jednostki (20.390 zł), środków z PHARE na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Ks. Woźniaka” (2.023.400 zł), części równoważącej subwencji ogólnej (223 zł), części oświatowej subwencji ogólnej 
(1.451.716 zł), dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań domów pomocy społecznej (36.972 zł) oraz dotacji celowych na zadania zlecone (18.349 zł).

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 9.509.886 zł dotyczyły zwiększenia: wydatków bieżących w kwocie 6.225.798 zł, wydatków majątkowych w kwocie 3.284.088 zł.

Zmiany w źródłach pokrycia deficytu nastąpiły poprzez wprowadzenie wolnych środków (6.804.263 zł) oraz zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych (3.349.805 zł).

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 31 marca 
2006 roku zamknął się:

-	po stronie dochodów	kwotą    1.035.098.265 zł 
-	po stronie wydatków 	kwotą 1.196.730.145 zł
-	po stronie przychodów	kwotą    168.436.143 zł
-	po stronie rozchodów	kwotą        6.804.263 zł

Planowany deficyt w wysokości 161.631.880 zł zabezpieczony został nadwyżką z lat ubiegłych, pożyczką z NFOŚiGW, spłatami pożyczek udzielonych przez Miasto w latach poprzednich oraz kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W okresie I kwartału 2006 roku:

	dochody ogółem wykonano w kwocie 	282.841.898 zł
	tj. 27,3 % planu wynoszącego 1.035.098.265  zł
w tym:
 dochody zadań własnych	265.991.389 zł

	tj. 27,8 % planu wynoszącego  956.514.375  zł
w tym:
1. dochody własne	166.573.889 zł
	tj. 25,0 % planu wynoszącego 665.340.021 zł

2. subwencja ogólna	72.908.495 zł
	tj. 35,9 % planu wynoszącego 203.011.222  zł

3. dotacje celowe na zadania własne	26.232.005 zł
	tj. 30,8 % planu wynoszącego 85.059.825 zł

4. dotacje z funduszy celowych	277.000 zł
	tj. 8,9 % planu wynoszącego 3.103.307 zł


	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	16.850.509 zł

	tj. 21,4 % planu wynoszącego   78.583.890  zł

wydatki ogółem wykonano w kwocie 	236.557.195 zł
	tj. 19,8% planu wynoszącego 1.196.730.145 zł

w tym:
zadania własne	222.413.793 zł
	tj. 19,9% planu wynoszącego 1.118.146.255 zł
w tym:
1. wydatki bieżące	169.856.282 zł
	tj. 22,7% planu wynoszącego 747.182.167 zł


2. wydatki majątkowe	52.557.511 zł
	tj. 14,2% planu wynoszącego 370.964.088 zł

	zadania zlecone	14.143.402 zł
	tj. 18,0% planu wynoszącego        78.583.890 zł


	przychody ogółem w kwocie 	243.309.380 zł
	tj. 144,5% planu wynoszącego 168.436.143 zł

	rozchody ogółem w kwocie 	3.014.615 zł
	tj. 44,3% planu wynoszącego 6.804.263 zł



Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący 46.284.703 zł.

Wykonanie budżetu miasta Katowice za I kwartał 2006 roku według poszczególnych grup dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:




