Informacja
o wykonaniu budżetu miasta Katowice za IV 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 	112.929.117 zł
	tj. o 11,55%
po stronie wydatków     o kwotę	14.307.375 zł
	tj. o 1,24%
po stronie rozchodów    o kwotę	1.070.000 zł
	tj. o 8,60%
oraz zmniejszono:
po stronie przychodów o kwotę	97.551.742 zł
	tj. o 51,80%

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczyły:

	Dochodów zadań własnych – zwiększenie o kwotę	118.238.523 zł

	tj. o 13,1%
w tym:

dochodów zadań własnych gminy– zwiększenie o kwotę	100.142.894 zł
	tj. o 14,3%

dochodów zadań własnych powiatu– zwiększenie o kwotę	18.095.629 zł
	tj. o 8,9%



Dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień– zmniejszenie o kwotę	5.309.406 zł
	tj. o 6,9%


Zmiany budżetu po stronie wydatków	
dotyczyły
 zwiększenia:
wydatków zadań własnych gminy 	o kwotę  12.657.929 zł,
	tj. o 1,6%

wydatków zadań własnych powiatu 	o kwotę 6.958.852 zł,
	tj. o 2,3%
zmniejszenia:
wydatków zadań zleconych administracji rządowej
 i z porozumienia 	o kwotę 5.309.406 zł,
	tj. o 6,9%


Zmiany w źródłach pokrycia deficytu nastąpiły poprzez zmniejszenie nadwyżki z lat ubiegłych (4.413.967 zł) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (36.881.799 zł), przychodów ze spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek (1.170.000 zł), pożyczki z NFOŚiGW (13.085.976 zł) oraz kredytu z EBI (42.000.000 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 - Szpitala Miejskiego „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 31 grudnia 2007 roku zamknął się:

-	po stronie dochodów	kwotą    1.090.877.229 zł 
-	po stronie wydatków 	kwotą    1.168.131.008 zł
-	po stronie przychodów	kwotą       90.768.507 zł
-	po stronie rozchodów	kwotą        13.514.728 zł



W okresie IV kwartałów 2007 roku:


	dochody ogółem wykonano w kwocie 	1.142.117.918,10 zł
	tj. 104,7 % planu wynoszącego 1.090.877.229 zł
w tym:
 dochody zadań własnych	1.070.833.798,73 zł

	tj. 105,0 % planu wynoszącego  1.019.560.455  zł

	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień	71.284.119,37 zł

	tj. 100,0% planu wynoszącego     71.316.774 zł


wydatki ogółem wykonano w kwocie 	1.017.027.071,26 zł
	tj. 87,1% planu wynoszącego           1.168.131.008 zł

w tym:
zadania własne	946.023.237,10 zł
	tj. 86,3% planu wynoszącego   1.096.814.234 zł

	zadania zlecone i z porozumienia	71.003.834,16 zł
	tj. 99,6% planu wynoszącego        71.316.774 zł

przychody ogółem w kwocie 	306.552.654,90 zł
	tj. 337,7% planu wynoszącego 90.768.507 zł

	rozchody ogółem w kwocie 	9.776.940,00 zł
	tj. 72,3% planu wynoszącego 13.514.728 zł



Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący 125.090.846,84 zł.

Wykonanie budżetu miasta Katowice za IV kwartały 2007 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dane zawarte w powyższej Informacji nie stanowią ostatecznego wykonania budżetu miasta  za 2007 rok.

