
Informacja o zaloieniach do projektu budietu 
miasta Pyskowice na 2007r. 

Prognozowane dochody budzetu miasta ustalono w wysokoSci 39 464 485 zl, 
natomiast wydatki zaplanowano w wysokosci 42 646 135 zl. Jako irodla pokrycia 
deficytu w wysokosci 3 181 650 zl wskazano nadwyzke budzetu z lat ubieglych 
(1 320 700 zl) oraz dwie preferencyjne poiyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej ( 1  779 064 zl przeznaczonq na wykonanie kanalizacji 
ul. Wyszynskiego oraz 155 880 zl - na termomodernizacje budynku Gimnazjum nr 1 ). 

DOCHODY 
Dochody podatkowe ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2006 

uwzgledniajqc analize SciqgalnoSci podatkow oraz zmiany w przepisach podatkowych. 
Zaloiono 1 O/O wzrost stawek podatku od nieruchomosci i podatku od Srodkow 
transportowych. 

Udzial w podatku dochodowym od osob fizycznych zaplanowano zgodnie 
z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansow. 

Pozostale dochody wlasne przyjeto do projektu budzetu na podstawie wyliczen 
szacunkowych oraz wplyw6w tych dochodow za 111 kwartal 2006 r. 

Dotacje i subwencje przyjqto do projektu na podstawie zawiadomien 
otrzymanych z Ministerstwa Finansow i Urzedu Wojewodzkiego w Katowicach. 

WYDATKI 
W projekcie budzetu zaplanowano Srodki na wydatki bieiqce w wysokosci 

38 330 421 zl ~ r o d k i  te  przeznaczone zostanq na realizacje zadah z roinych dziedzin 
w tym miedzy innymi: gospodarka mieszkaniowa, drogi publiczne, oswiata i wychowanie, 
opieka spoleczna, gospodarka komunalna i inne. Planujqc Srodki na wydatki bieiqce 
przyjeto zalozenie polegajqce na ograniczeniu do niezbednego minimum srodkow 
przeznaczonych na wydatki zwiqzane z bieiqcym utrzymaniem i funkcjonowaniem 
jednostek organizacyjnych. Zaplanowane zostaly na poziomie przewidywanego 
wykonania roku bieiqcego. 

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwote 4 315 714 zl, co stanowi 10,12 O/O 

wydatkow ogolem. W tym na realizacje zadan ujetych w Wieloletnim Programie 
Inwestycyjnym przeznaczono kwote 3 462 992 zl. Zaplanowano realizacje nastqpujqcych 
zadan: 

- budowa drog na osiedlu domow jednorodzinnych przy ul. Wieczorka, 
- budynek MTBS przy ul. Strzelcow Bytomskich - budynek nr 1 - kontynuacja, 
- budynek MTBS przy ul. Strzelcow Bytomskich - budynek nr 2, 
- termomodernizacja budynku Gimnazjum nr  1, 
- budowa rurociqgu tlocznego iciek6w sanitarnych z Pyskowic do cos 

w Gliwicach - kontynuacja, 
- uzbrojenie dziatek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy 

ul. Czechowicka - WolnoSci, 
- uregulowanie gospodarki wodosciekowej w ul. Wyszynskiego, Rzeczna 

i Zaolszany - kontynuacja. 

Wsrod innych zaplanowanych zadati inwestycyjnych wymienic naleiy: budowe 
ciqgu pieszego od ul. Poniatowskiego w kierunku Urzedu Miejskiego, budowe chodnika 
w ciqgu ul. Ogrodowej, zagospodarowanie terenow miqdzyblokowych (ul. Drzymaly i 3, 
Drzymaly Boczna 1, Strzelcow Bytomskich 4), wykonanie PT + etap (podbudowa ul. 
Czeremchy, zagospodarowanie terenu wok01 hali sportowej (budowa placu manewro ego 
dla pojazdow straiy pozarnej, boiska, bieinie, elementy malej architektury, ogrodze ie), 
budowa oiwietlenia ulicznego w ciqgu ulic Wielowiejskiej i Poznahskiej. 1 


