Informacja
z wykonania budżetu miasta Katowice za 3 kwartały 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

zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów    o kwotę 	41.725.379 zł
	tj. o 4,03%

po stronie wydatków    o kwotę	95.061.878 zł
	tj. o 8,01%

po stronie przychodów o kwotę	53.836.499 zł
	tj. o 34,01%

po stronie rozchodów   o kwotę	500.000 zł
	tj. o   7,35%

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczyły:
	wzrostu, w wyniku przyjęcia:
środków z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania inwestycyjnego „Drogowa Trasa Średnicowa”	25.308.000 zł

	niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku	2.397.695 zł
ponadplanowych dochodów	4.912.960 zł
odszkodowania z budżetu państwa za nieruchomość stanowiącą własność Miasta przeznaczoną na pas drogowy autostrady A-4	67.805 zł
dywidendy	350.000 zł
dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za udostępnione media 	1.998.291 zł
wpływów z odsetek od udzielonych przez Miasto pożyczek	367.576 zł
	darowizn od osób fizycznych, osób prawnych i instytucji, dotacji celowej z budżetu państwa w formie zasiłku celowego oraz dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla rodzin poszkodowanych w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich	1.036.976 zł
	nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych wynikającej z rozliczenia za 2005 rok	254.112 zł
wpływów z odpłatności za świadczone usługi z zakresu pomocy społecznej oraz ze zwrotu do budżetu nienależnie pobranych świadczeń i świadczeń rodzinnych	696.691 zł
środków z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z organizacją na terenie Miasta prac społecznie użytecznych	30.240 zł
wpływów z należności przejętych po zlikwidowanym Szpitalu	312.000 zł
niewykorzystanej dotacji za 2005 rok z rozliczenia kosztów modernizacji budynków	127.168 zł
dotacji celowych z budżetu państwa na realizację:
      zadań własnych	5.424.916 zł
      zadań zleconych i z porozumienia	1.704.701 zł
	dotacji z funduszy celowych	118.531 zł
	dotacji z Samorządu Województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (5.000.000 zł), na współfinansowanie Programu „INTEGRA SITES” (9.959 zł) oraz na organizację konkursów i na promocję młodych artystów (11.600 zł)	5.021.559 zł

środków z pomocy zagranicznej 	3.384.047 zł
	zmniejszenia
z tytułu:
korekty części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej przez Ministra Finansów	1.056.870 zł
	dochodów, których realizacja planu jest zagrożona (opłaty eksploatacyjnej oraz wpływów z odsetek od środków własnych na rachunku bankowym)	5.800.000 zł
	dochodów z opłaty za wydanie karty pojazdu w związku ze zmianą przepisów	867.000 zł
przeniesienia planu na rachunek dochodów własnych jednostki budżetowej	20.390 zł
 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie „Aktywna polityka rynku pracy i integracji zawodowej i społecznej oraz na zatrudnienie koordynatora tych projektów	20.229 zł
środków z PHARE na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul.Ks.Woźniaka”	2.023.400 zł
środków z Banku Rozwoju Europy na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego przy ul.11 Listopada”	2.000.000 zł


Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 95.061.878 zł dotyczyły zwiększenia: wydatków bieżących o kwotę 23.864.086 zł, wydatków majątkowych o kwotę 
71.197.792 zł.

Zmiany w źródłach pokrycia deficytu nastąpiły poprzez  zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych (38.733.529 zł), pożyczki z NFOŚiGW (5.114.707 zł) oraz przychodów ze spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek (2.684.000 zł).

Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym zwiększono o 500.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w formie pożyczek dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta.  

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 30 września 
2006 roku zamknął się:

-	po stronie dochodów	kwotą    1.077.467.826 zł 
-	po stronie wydatków 	 kwotą    1.282.282.137 zł
-	po stronie przychodów	  kwotą       212.118.574 zł
-	po stronie rozchodów	 kwotą           7.304.263 zł

Planowany deficyt w wysokości 204.814.311 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 3 kwartałów 2006 roku:

	dochody ogółem wykonano w kwocie 	823.290.128,38 zł
	tj. 76,4 % planu wynoszącego 1.077.467.826  zł
w tym:
 dochody zadań własnych	773.605.168,24 zł

	tj. 77,6 % planu wynoszącego  997.160.886  zł
w tym:
1. dochody własne	497.002.847,98 zł
	tj. 73,6 % planu wynoszącego 674.977.922 zł

2. subwencja ogólna	198.072.692,00 zł
	tj. 86,6 % planu wynoszącego 228.714.291  zł


3. dotacje celowe na zadania własne	76.693.484,70 zł
	tj. 84,9 % planu wynoszącego    90.323.658 zł

4. dotacje z funduszy celowych	1.836.143,56 zł
	tj. 58,4 % planu wynoszącego      3.145.015 zł


	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień	49.684.960,14 zł

	tj. 61,9% planu wynoszącego   80.306.940 zł


wydatki ogółem wykonano w kwocie 	778.386.705,49 zł
	tj. 60,7% planu wynoszącego 1.282.282.137 zł

w tym:
zadania własne	734.151.847,85 zł
	tj. 61,1% planu wynoszącego 1.201.975.197 zł
w tym:
1. wydatki bieżące	511.954.808,80 zł
	tj. 66,9% planu wynoszącego 764.700.405 zł


2. wydatki majątkowe	222.197.039,05 zł
	tj. 50,8% planu wynoszącego 437.274.792 zł

	zadania zlecone i z porozumienia	44.234.857,64 zł
	tj. 55,1% planu wynoszącego      80.306.940 zł


	przychody ogółem w kwocie 	254.938.402,42 zł
	tj. 120,2% planu wynoszącego 212.118.574 zł

	rozchody ogółem   w kwocie 	6.878.492,32 zł
	tj. 94,2% planu wynoszącego 7.304.263 zł



Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący 44.903.422,89 zł.

Wykonanie budżetu miasta Katowice za 3 kwartały 2006 roku według poszczególnych grup dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:




