
Zarzqdzenie Nr RZ0151-Fn/184/06 
Burmistrza Miasta Pyskowice 

z dnia 10 listopada 2006r. 

w sprawie: projektu budietu miasta na 2007r. 

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z p6in. zmianami) w zwiqzku z uchwatq 
nr X/113/2003 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie 
procedury uchwalania budzetu oraz rodzaju i szczegolowoici materialow informacyjnych 
towarzyszqcych projektowi budzetu zarzqdzam co nastepuje 

Ustalam projekt budzetu na 2007r. wraz z informacjq o stanie mienia komunalnego 
i objainieniami w brzmieniu zgodnym z zalqczonymi do niniejszej uchwaly tekstami - 
zalqczniki od 1 do 3. 

Zobowiqzuje Skarbnika Miasta do przekazania niniejszego zarzqdzenia Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Miejskiej do dnia 15 listopada 2006r. 

§ 3 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



Dochody budżetowe


Według działów klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:


		500

		Handel


		800 zł



		600

		Transport i łączność

		497 500 zł



		700

		Gospodarka mieszkaniowa

		8 044 250 zł



		710

		Działalność usługowa

		16 500 zł



		750

		Administracja publiczna

		144 325 zł



		751

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

		3 300 zł



		754

		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

		15 000 zł



		756

		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem



		16 769 752 zł



		758

		Różne rozliczenia

		6 776 367 zł



		801

		Oświata i wychowanie

		975 786 zł



		852

		Pomoc społeczna

		4 286 848 zł



		853

		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

		68 200 zł



		854

		Edukacyjna opieka wychowawcza

		300 290 zł



		900

		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

		1 565 567 zł



		

		Razem


		39 464 485 zł





Natomiast według źródeł pochodzenia:


 


		1.

		dochody  własne

		

		26 302 337 zł



		

		w tym:

		

		



		

		- udziały w podatkach stanowiących dochód


  budżetu państwa (podatek dochodowy od osób

  prawnych, podatek dochodowy od osób 

  fizycznych)

		8 777 327 zł

		



		

		- wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty


  skarbowej

		7 772 425 zł

		



		

		- dochody z majątku gminy

		8 118 250 zł

		



		

		- pozostałe dochody

		1 414 335 zł

		



		

		- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

  napojów alkoholowych

		220 000 zł

		



		2.

		subwencje   

		

		6 676 367 zł



		

		  w tym:

		

		



		

		- część oświatowa subwencji ogólnej

		5 646 683 zł

		



		

		- część wyrównawcza subwencji ogólnej

		353 288 zł

		



		

		- część równoważąca subwencji ogólnej

		 676 396 zł

		



		3.

		dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

		

		3 960 211 zł



		4.

		dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych

		

		399 322 zł



		5.

		dotacje z jednostek samorządu terytorialnego

		

		75 000 zł



		6.

		dotacja z WFOŚiGW – termomodernizacja G-1

		

		15 181



		7.

		środki z EFRR na dofinansowanie budowy dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka 

		

		472 500 zł



		8.

		środki z EFRR na dofinansowanie budowy rurociągu tłocznego 

		

		1 563 567 zł





W dziale
500

HANDEL


 


Zaplanowano kwotę  800 zł, tj. na poziomie o około 14 % wyższym od przewidywanego wykonania w roku 2006. Źródłem dochodów w tym dziale są opłaty za zużycie energii na targowisku miejskim.


W dziale
600

TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ


 


Zaplanowano kwotę 497 500 zł.  W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – zaplanowane zostały w kwocie 25 000 zł tj.  na poziomie o około 25 % wyższym od przewidywanego wykonania roku 2006. Ponadto zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 472 500 zł,  na dofinansowanie budowy dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka. 

W dziale
700

GOSPODARKA  MIESZKANIOWA


 


Zaplanowano kwotę 8 044 250 tj. na poziomie o około 9 % niższym od przewidywanego wykonania roku 2006. 

Podstawowymi źródłami dochodów klasyfikowanymi w tym dziale są:


· wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż działek przy ul.: Gliwickiej, Rzecznej, Wyszyńskiego, sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych) – 1 150 000 zł (spadek o około 42 %), 


· czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe – 50 000 zł, kwota wynikająca z zawartych umów (spadek o około 9 % ), 


· czynsze wieczystego użytkowania – 160 000 zł (poziom przewidywanego wykonania 2006r.),


· czynsze za wynajem lokali w budynkach komunalnych – 6 300 000 zł (poziom przewidywanego wykonania 2006r.),

· czynsz dzierżawny – zakład cieplny – 60 000 zł, kwota stała wynikająca z długoletniej umowy,


· czynsz dzierżawny za pomieszczenia po kotłowni przy ul. Strzelców Bytomskich – 


18 750 zł, kwota wynikająca z zawartych umów,

· opłata za użytkowanie wysypiska – 65 000 zł jest to kwota stała, wynikająca z umowy,


· opłaty za rezerwację miejsc na targowisku miejskim – 100 000 zł (wzrost o około 2% w stosunku do przewidywanego wykonania br.), 


· odsetki od nieterminowych wpłat – 34 500 zł (spadek o około 40 % w stosunku do przewidywanego wykonania br.),


· opłata adiacencka – 100 000 zł, wzrost o około 12 %.

W dziale
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA


Zaplanowano kwotę 16 500 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2006r. (opłata pobierana za pochówek na cmentarzu komunalnym – 15 000 zł, opłaty za reklamy w Przeglądzie Pyskowickim – 1 500 zł). 


W dziale
750
ADMINISTRACJA  PUBLICZNA


Zaplanowano kwotę 144 325 zł. Dochodami tego działu są:


· dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (z zakresu USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej) – 81 025 zł, zgodnie z zawiadomieniem wojewody (spadek o około 9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2006r.),


· opłaty za czynności urzędowe (tj. za wydanie decyzji o warunkach zabudowy,  za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) – 17 500 zł (na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006),  


· czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego – 34 000 zł (zaplanowano wzrost o około 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego, 


· wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa – 600 zł (na poziomie przewidywanego wykonania roku 2006),


· opłaty za materiały przetargowe – 1 000 zł,


· opłaty za sprzedaż zużytych tonerów – 400 zł,


· dochody związane z realizacją zadań zleconych – 2 800 zł – na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego (dochodem gminy jest kwota stanowiąca 5% kwoty dochodów  zrealizowanych na rzecz budżetu państwa - opłaty za dowody osobiste, za informacje adresowe).


W dziale
751

URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  WŁADZY  


PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI  I  OCHRONY  PRAWA  ORAZ  SĄDOWNICTWA

Zaplanowano kwotę 3 300 zł, jest to dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Kwota zaplanowana  została na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego (spadek  o około 5 %).


W dziale
754

BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA  


PRZECIWPOŻAROWA


Zaplanowano kwotę 15 000 zł.  Dochodem klasyfikowanym w tym  dziale są dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Dochód ten zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2006.


W dziale
756

DOCHODY  OD  OSÓB  PRAWNYCH,  OD  OSÓB


FIZYCZNYCH I OD  INNYCH  JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM


Zaplanowano kwotę 16 769 752 zł. tj. wzrost o około 13 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006.


Dochodami klasyfikowanymi w tym dziale są między innymi:


· podatek od nieruchomości od osób prawnych – 5 100 000 zł (wzrost o około 2 %), 

· podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 220 000 zł (wzrost o około 2%), 


· podatek rolny od osób prawnych – 20 000 zł (wzrost o około 32 %),


· podatek rolny od osób fizycznych – 120 000 zł ( wzrost o około 20 %),


· podatek od środków transportowych od osób prawnych – 260 000 zł (wzrost o około 4 %),


· podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 385 000 zł (wzrost o około 1 %),


· podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 5 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.),


· podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 170 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.),


· podatek leśny od osób prawnych – 1 300 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.),


· podatek leśny od osób fizycznych  – 300 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.),


· podatek od posiadania psów – 7 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.),


· podatek od spadków i darowizn – 45 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania br.),


· karta podatkowa – 48 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.),


· opłata targowa – 150 000 zł (wzrost o około 5 %),


· opłata skarbowa – 106 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.),

· odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych  – 75 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania ),


· odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 16 000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania),


· odsetki od nieterminowych wpłat karty podatkowej      - 600 zł (na poziomie przewidywanego wykonania),


 


 


Kwoty dochodów z w/w tytułów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2006, uwzględniając analizę ściągalności podatków oraz  zmiany w przepisach podatkowych. 


 


 


W dziale tym obok w/w źródeł dochodów klasyfikowane są również  dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. 


Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2006r. oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 


Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów. 


 


W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane są również dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.


W dziale
758

RÓŻNE ROZLICZENIA


Zaplanowano kwotę 6 776 367 zł na którą składają się między innymi:


· część oświatowa subwencji ogólnej – 5 646 683 zł, spadek  o około 0,5 % w stosunku do  2006r,


· część wyrównawcza subwencji ogólnej – 353 288 zł, (spadek o 75 %)


· część równoważąca subwencji ogólnej – 676 396 zł, (wzrost o 13,5 %)

Wysokość w/w dochodów zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.


 


W dziale tym ujęto również: 


· odsetki od środków na rachunkach bankowych  - 100 000 zł


W dziale
801

OŚWIATA  I  WYCHOWANIE


 


Zaplanowano kwotę 975 786 zł.


W tym dziale klasyfikacji budżetowej ujmowane jest wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu  państwa – 6 000 zł, wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych  ( 222 000 zł – szkoły podstawowe, 45 360 zł – gimnazjum, 325 100 zł – przedszkola ) oraz opłata z tytułu przygotowania posiłków w przedszkolach – 362 145 zł,


Kwoty zaplanowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2006r. oraz przewidywanej liczby dzieci i uczniów w 2007r.. 

Zaplanowano również kwotę 15 181 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1”.


W dziale
852
POMOC  SPOŁECZNA


 


Zaplanowano kwotę 4 286 848 zł. 


Podstawowym dochodem tego działu są dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, zaplanowane na podstawie zawiadomienia wojewody. 

W dziale tym ujęto również: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków na rzecz budżetu państwa - 140 zł, opłaty z tytułu odpłatności mieszkańców za świadczone usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej – 9 000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych – 2 500 zł (50% kwoty ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych).

W dziale
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI


SPOŁECZNEJ


 


Zaplanowano kwotę 68 200 zł.   Dochodami tego działu są opłaty z tytułu przygotowania posiłków, wpłaty za wyżywienie w żłobku. Zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania 2006r. z uwzględnieniem liczby dzieci w 2007r. 

W dziale
854
EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA


 


Zaplanowano kwotę 300 290 zł.   Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu powiatu przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej (75 000 zł), która zaplanowana została zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu wpłat na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku (225 290 zł).


W dziale
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA


ŚRODOWISKA


 


Zaplanowano kwotę 1 565 567 zł.   Dochodem tego działu są środki z EFRR w wysokości 1 563 567 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych przez nasze miasta w 2006r. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szaletów miejskich ( 1 000 zł), wpływy z tytułu opłaty produktowej ( 1 000 zł).

WYDATKI BUDŻETOWE 


Dział 010 
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO




4 000 zł


Rozdział 01030
Izby rolnicze


Kwota   4 000 zł przeznaczona zostanie na obligatoryjną wpłatę na rzecz izby rolniczej


(2% wpływów z podatku rolnego).


Dział 500
Handel







52 000 zł


Rozdział 50095
Pozostała działalność 


Rozdział obejmuje środki w wysokości  52 000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów funkcjonowania targowisk miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich i Kopernika. W szczególności dotyczy to kosztów bieżącego nadzoru w ramach  którego utrzymywany jest porządek, czystość i zieleń oraz wykonywane są bieżące naprawy budynku na targowisku przy ul. Strzelców Bytomskich. Ponadto zaplanowane środki pozwolą na wykonanie niezbędnych prac remontowych pozwalających na prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie targowiska oraz wykonanie zaleceń SANEPIDU.    


Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości  7 500 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia administratora ).


Dział 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ




2 189 030 zł


Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 680 000 zł. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem komunikacji miejskiej organizowanej przez MZKP Tarnowskie Góry. 

Rozdział 60013
Drogi publiczne wojewódzkie 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 6 730 zł, które przeznaczone zostaną na montaż progów akustycznych na DW 901 przed przejściem dla pieszych na wysokości cmentarza komunalnego. 

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 1 490 300 zł.

Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących  zadań:


· Remonty ulic i chodników


w tym między innymi (do wysokości posiadanych środków)


· remont nawierzchni ciągu pieszego od ul. Krokusów do ul. Czereśniowej,

· remont ulicy Piaskowej - kontynuacja,


· wykonanie ciągu pieszego od ul. Poniatowskiego w kierunku do Urzędu Miejskiego,


· budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodowej,


· wykonanie projektu technicznego + I etap (podbudowa) ul. Czeremchy na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Czereśniowej,


· zagospodarowanie terenów międzyblokowych (ul. Drzymały 1 i 3, Drzymały Boczna 1, Strzelców Bytomskich 4), 

· Usuwanie przełomów i wybojów na ulicach miejskich.


Ze względu na złą jakość podbudowy oraz zwiększony ruch stan dróg ulega pogorszeniu. Konieczne są remonty cząstkowe po okresie zimowym oraz roboty bieżące.

· Remonty dróg żużlowych.


Bieżące naprawy uszkodzonych dróg żużlowych o nietrwałej nawierzchni,

· Usuwanie awarii na chodnikach.


Bieżące naprawy uszkodzonych chodników.


 


· Utrzymanie rowów komunalnych.


Bieżące utrzymanie i konserwacja rowów, wykaszanie skarp oraz odmulanie dna rowów, bieżące naprawy. Pracami objęte są następujące rowy: ul. Armii Krajowej, Nad Łąkami, Wielowiejska-Toszecka, Wolności, Wyszyńskiego-Obwodnica, Traugutta-Sikorskiego, Piaskowa-Kanał Gliwicki, Czechowicka, Piaskowa-tory kolejowe, w Parku Miejskim.


 


· Utrzymanie kanalizacji deszczowej i budowa nowych ciągów kanalizacji deszczowej.


Bieżące utrzymanie, czyszczenie wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, ciągów, remonty urządzeń na terenie całego miasta. Zaplanowano również środki na wykonanie remontu kanalizacji deszczowej od zachodniej strony cmentarza komunalnego

 


· Oznakowanie pionowe, poziome, przystanki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 


Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, utrzymanie sygnalizacji ostrzegawczej znak D-6 (na obwodnicy) oraz sygnalizacji wzbudzanej przy Szkole Podstawowej nr 6, kontynuacja rozpoczętej w latach ubiegłych wymiany starych i zardzewiałych ogrodzeń łańcuchowych, montaż progów zwalniających, bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych. 


Rozdział 60095
Pozostała działalność 


W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 12 000 zł. W ramach wydatkowanych środków planuje się wykonanie zmian (aktualizacji) do wcześniej zatwierdzonych projektów organizacji ruchu wg bieżących potrzeb oraz wykonanie projektu organizacji ruchu uwzględniającego oznakowanie tras przejazdu przez Miasto materiałów niebezpiecznych.  

Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA



7 427 516  zł 


Rozdział 70001
Zakłady gospodarki mieszkaniowej 


W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 6 718 895 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków komunalnych. Między innymi wydatki przewidują pokrycie opłat za:


· Media w lokalach komunalnych


Koszty zużycia wody, energii elektrycznej, centralnej ciepłej wody, odprowadzenia ścieków.


· Remonty budynków


Prace obejmować będą roboty w budynkach stanowiących wyłączną własność gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych.


· Fundusz remontowy wspólnot


Wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, które podjęły stosowne uchwały.


· Magazynowanie rzeczy po eksmisjach


Rzeczy po eksmisjach deponowane są na terenie MZBM w przystosowanych do tego celu kontenerach.


· Administrowanie i zarządzanie budynkami


Koszty administrowania i wynagrodzenia za zarząd lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w budynkach gminy i budynkach wspólnot mieszkaniowych, koszty eksploatacji części wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych.


· Ubezpieczenie budynków


· Kaucje mieszkaniowe


Wypłaty kaucji mieszkaniowych wg bieżących potrzeb przy zwalnianiu lub wykupie lokali mieszkalnych.


· Sprawy sądowe i komornicze


Koszty spraw sądowych o eksmisję i zapłatę należności oraz spraw komorniczych o egzekucję wyroków sądowych.


· Organizowanie przetargów


Koszty przeprowadzania przetargów na najem gminnych lokali użytkowych.


· Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynków


Koszty wykonania uproszczonej dokumentacji budowlano – technicznej. Z uwagi na duży zakres prac zadanie będzie realizowane przez kilka kolejnych lat w miarę posiadanych środków.

Zaplanowano także środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych specjalisty do spraw windykacji należności Gminy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz kosztów obsługi prawnej związanej z prowadzeniem spraw sądowych i innych związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym Gminy. 

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 482 916 zł. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:


· Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży


Przygotowanie operatów szacunkowych, inwentaryzacja budynków, zakładanie ksiąg wieczystych, ogłoszenie do sprzedaży.


· Odszkodowania za przejęte drogi


Gmina zobowiązana jest do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.


· Opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu pod wysypisko komunalne.


· Wykupy gruntów (wydatek majątkowy).


Rozdział 70021
Towarzystwa budownictwa społecznego


Rozdział obejmuje środki w wysokości 213 705 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów objęcia kolejnych udziałów w MTBS Sp. z o. o. Tarnowskie Góry. 


Rozdział 70095
Pozostała działalność 


Rozdział obejmuje środki w wysokości  12 000 zł. 

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminnego (targowisko miejskie, urządzenia małej architektury, wiaty autobusowe, drogi z infrastrukturą, tereny zielone).


Dział 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA




352 200 zł


Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego


Rozdział obejmuje środki w wysokości 140 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na: wykonanie aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego – mpzp „Strefa komercyjna” wschodnia strona ul. Gliwickiej, wprowadzenie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz związanych z tym zmian w mpzp.

Rozdział 71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 45 000 zł. W ramach wydatków planuje się realizację usług geodezyjnych i kartograficznych polegających między innymi na wykonaniu podziałów pojedynczych działek, i podziałów wspólnot mieszkaniowych.  


Rozdział 71035
Cmentarze 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 48 100 zł. W ramach wydatków planuje się realizację wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz uporządkowaniem terenu wokół pomnika ofiar zarazy przy ul. Zaolszany.


Rozdział 71095
Pozostała działalność


Rozdział obejmuje środki w wysokości 119 100 zł.

Zadania realizowane są przez następujące wydziały:


Wydział ARiPM



85 000 zł


Środki przeznaczone zostaną miedzy innymi na realizację następujących zadań:


· Dokumentacje konserwatorskie


Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia wszelkich działań w obszarach objętych ochroną konserwatorską jak również do celów archiwalnych


· Przygotowanie terenów inwestycyjnych


Opracowanie dokumentacji (koncepcji i projektów technicznych) dla terenów przeznaczonych pod inwestycje.

· Uzgodnienia dokumentacji


Zakup map i wypisów z rejestru gruntów, reprodukcje map, uzgodnienia z organami administracji – wynikające z przepisów szczegółowych.


· Ogłoszenia i zawiadomienia w prasie


Ogłoszenia przetargowe i zawiadomienia wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.


Biuro Rady Miejskiej



34 100 zł


Realizowane będą wydatki związane z wydawaniem gazety lokalnej  „Przegląd Pyskowicki” (skład i druk gazety, zakup  korpusu cyfrowego jako doposażenie istniejącego sprzętu fotograficznego, zakup papieru, materiałów biurowych).


Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA



5 137 452 zł 


Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie


Rozdział obejmuje środki w wysokości 460 700 zł. W ramach wydatków planuje się pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej.


Dysponentami środków w tym rozdziale są:


Wydział Or 




451 500

Z zaplanowanej kwoty środki w wysokości 404 900 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących w/w zadania.


Natomiast kwota w wysokości 46 600 zł przeznaczona zostanie na pokrycie pozostałych wydatków bieżących (między innymi: koszty materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, opłat pocztowych, odpis na zfśs).

BIP





9 200 zł


Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów konserwacji programów USC, ewidencji ludności i serwisu komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego.


Rozdział 75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)


Rozdział obejmuje środki w wysokości 244 000 zł. W ramach wydatków planuje się realizację wypłat diet radnych, zwrot kosztów podróży służbowych radnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Rady Miejskiej (między innymi: zakupy materiałów biurowych, koszty drobnych usług, koszty szkoleń).


Rozdział 75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


Rozdział obejmuje środki w wysokości 4 337 452 zł. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego.


Dysponentami środków w tym rozdziale są:


Wydział Or 




3 835 600 zł


Przeznaczenie środków przedstawia się następująco:


· 3 283 500 zł
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego,


· 552 100 zł
pozostałe wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów 

biurowych, środków czystości, prenumerata prasy i DZ.U., opłaty za media, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, naprawa sprzętu, opłata roczna za dozór techniczny, szkolenia, opłaty komornicze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia urzędu, delegacje, ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,


Wydział ARiPM



275 000 zł


Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utrzymania budynku. Między innymi usuwanie awarii, przeglądy okresowe. Ponadto zaplanowano środki na wykonanie remontu dachu budynku Urzędu Miejskiego (część środkowa) oraz opracowanie projektu technicznego wymiany instalacji c.o..

BIP





226 852 zł


Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego, aktualizacji oprogramowania, serwisowania programów, konserwacji i naprawy drukarek i komputerów, wykonanie opracowania „polityka bezpieczeństwa” (147 520 zł). Pozostałe środki w kwocie 79 332 zł przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe: zakup nowego sprzętu komputerowego, zakup nowego oprogramowania, udział w projekcie SEKAP.

Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego


Zaplanowane środki w wysokości 90 000 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów promocji miasta i współpracy z zagranicą. Między innymi zakupy materiałów i usług, wydatki związane z przyjmowaniem delegacji zagranicznych oraz obsługa wyjazdów naszych delegacji, tłumaczenia tekstów.


Rozdział 75095
Pozostała działalność


Zaplanowane środki w wysokości 5 300 zł przeznaczone zostaną na opłacenie składek członkowskich w Związku Gmin Górnego Śląska.


Dział 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA


3 300 zł

Rozdział 75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa


Rozdział obejmuje środki w wysokości 3 300 zł, które przeznaczone zostaną na realizację zadania zleconego polegającego na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości pokrywa dotacja z budżetu państwa.


Dział 752
OBRONA NARODOWA





2 500 zł


Rozdział 75212
Pozostałe wydatki obronne


Rozdział obejmuje środki w wysokości 2 500 zł. 


W ramach wydatków planuje się wypłatę zasiłków dla rodzin żołnierzy odbywających zastępczą służbę wojskową. Wydatkowane środki są refundowane przez WSzW Katowice.


Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA









618 300 zł

Rozdział 75414
Obrona cywilna


Rozdział obejmuje środki w wysokości 11 500 zł. W ramach wydatków planuje się realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Między innymi środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów konserwacji systemu alarmowego, przeprowadzenia akcji kurierskiej, konserwacji sprzętu OC, zakupu materiałów biurowych.


Rozdział 75416
Straż Miejska


Zaplanowane środki w wysokości 580 800 zł,  przeznaczone zostaną na:


· 540 800 zł
wynagrodzenia i pochodne pracowników Straży Miejskiej (w tym 





75 400 zł dodatkowe etaty w związku z uruchomieniem


monitoringu),

· 40 000 zł

pozostałe wydatki bieżące, a w szczególności: zakup paliwa,

naprawy i przegląd rejestracyjny, ubezpieczenie samochodu służbowego, naprawy i konserwacja środków łączności, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe i szkolenia pracowników, opłaty ekologiczne, opłata za używanie radiotelefonów i częstotliwości dla PAR-u, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych


Rozdział 75495
Pozostała działalność


Zaplanowane środki w wysokości 26 000 zł przeznaczone zostaną na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do kancelarii tajnej. 

Dział 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 


I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM











23 900 zł


Rozdział 75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych


Rozdział obejmuje środki w wysokości 23 900 zł. 


Dysponentami środków w tym rozdziale są:


Wydział Or




15 900 zł


Środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków. Między innymi: wynagrodzenia i pochodne, opłaty pocztowe, zakup materiałów komputerowych i biurowych.


Z kwoty 15 900 zł środki w wysokości 11 900 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych.


Wydział GKiH




8 000 zł


Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów prowizji, jaką otrzymują inkasenci opłaty targowej.


Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA





790 000 zł


Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział obejmuje środki w wysokości 790 000 zł.


W ramach zaplanowanych środków utworzona zostanie rezerwa ogólna budżetu w kwocie


250 000 zł.


Ponadto utworzone zostaną rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie opracowywania budżetu. I tak utworzone zostaną następujące rezerwy celowe przeznaczone na:


· 115 000 zł
remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka,


· 15 000 zł
wypłatę świadczeń zdrowotnych z art. 72 KN,


· 110 000 zł
odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N., z przyczyn pracodawcy,


odprawy emerytalne nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli,


· 300 000 zł
podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli

i OPP.


Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE



11 822 429 zł


Rozdział 80101
Szkoły podstawowe


Rozdział obejmuje środki w wysokości 4 902 937 zł. Wielkość środków dla poszczególnych jednostek przedstawiono w tabeli:

 

 


		

		SP-4

		SP-5

		SP-6

		Razem



		Wynagrodzenia i pochodne

		1 427 600

		1 209 100

		1 376 800

		4 013 500



		Dowóz dzieci do szkoły

		0

		9 000

		0

		9 000



		Odpis na zfśs

		78 368

		66 986

		74 395

		219 749



		Stypendia dla uczniów – motywacyjne

		2 000

		6 000

		6 000

		14 000



		Zakup środków żywności

		66 000

		80 000

		76 000

		222 000



		Pozostałe wydatki bieżące ponoszone w związku z funkcjonowaniem placówki tj. między innymi: zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych, mediów materiałów biurowych, środków czystości, koszty usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, badania okresowe, przeglądy,

		130 100

		139 707

		154 881

		424 688



		Razem

		1 704 068

		1 510 793

		 


1 688 076

		 


4 902 937





Rozdział 80104
Przedszkola 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 2 799 756 zł. W tabeli poniżej przedstawiono wysokość środków dla poszczególnych placówek.

 


		 

		P-1

		P-2

		P-3

		P-4

		P-5

		Razem



		Wynagrodzenia i pochodne 

		294 400

		377 280

		446 290

		459 470

		511 860

		2 089 300



		Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)

		33 000

		42 300

		59 430

		60 000

		76 100

		270 830



		Odpis na zfśs

		16 695

		21 104

		21 905

		22 410

		29 412

		111 526



		Dowóz dzieci

		3 000

		0

		0

		0

		0

		3 000



		Zakup środków żywności

		40 000

		58 800

		66 000

		79 800

		80 500

		325 100



		Razem

		387 095

		499 484

		593 625

		621 680

		697 872

		2 799 756





Rozdział 80110
Gimnazja 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 3 533 491 zł. 

		

		G-1

		G-2

		Razem



		Wynagrodzenia i pochodne

		1 706 670

		611 317

		2 317 987



		Dowóz dzieci do szkoły

		0

		6 000

		6 000



		Odpis na zfśs

		90 946

		29 972

		120 918



		Pozostałe wydatki bieżące (zakres wydatków podobny jak w przypadku szkół)

		137 800

		63 813

		201 613



		Stypendia dla uczniów - motywacyjne

		10 000

		5 000

		15 000



		Zakup żywności

		45 360

		0

		45 360



		Razem

		1 990 776

		716 102

		2 706 878





W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 826 613 zł na wydatki majątkowe. Środki przeznaczone zostaną na: zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej (budowa placu manewrowego, boiska, bieżnie, elementy małej architektury, ogrodzenie) oraz kontynuację termomodernizacji budynku G-1.

Rozdział 80113
Dowożenie uczniów do szkół 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 5 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół – zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 531 480 zł. Środki przeznaczone zostaną na 


· 464 850 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi


· 54 630 zł

Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych,


komputerowych, prenumerata prasy, konserwacja sprzętu


komputerowego i ksera, opłaty za telefon, badania okresowe, szkolenia, kursy, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe, umowy zlecenia prawnego i inspektorów nadzoru, odpis na zfśs, koszty podróży)


· 12 000 zł

Wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki, sprzętu komputerowego.

Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli


Rozdział obejmuje środki w wysokości 49 765 zł. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.


Dział 851
OCHRONA ZDROWIA





361 800 zł

Rozdział 85153
Zwalczanie narkomanii

Rozdział obejmuje środki w wysokości 14 900 zł. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie. 

Rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi


Rozdział obejmuje środki w wysokości 205 100 zł. W ramach wydatków planuje się realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki przeznaczone zostaną na:

· 73 000 zł

Wynagrodzenia z pochodnymi osób realizujących programy


profilaktyczne


· 22 500 zł

Dotacje dla podmiotów, które będą realizowały zajęcia z dziećmi i


młodzieżą


· 109 600 zł
Pozostałe wydatki bieżące (między innymi zakup materiałów 


biurowych, i środków czystości, zakup środków żywności, opłaty za media, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wypłaty diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

Rozdział 85195
Pozostała działalność 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 141 800 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług z zakresu ochrony zdrowia: usług z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i środowiskowo rodzinnej (125 000 zł) oraz usług paliatywnych (15 000 zł) dla mieszkańców Pyskowic. Ponadto opłacone zostaną rachunki za ogłoszenia dotyczące konkursów. 

Dział 852
POMOC SPOŁECZNA




7 174 094 zł

Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 24 800 zł. Środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 3 617 051 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych. Wydatki w całości są pokrywane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 


pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne


W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 21 000 zł. Środki wydatkowane zostaną na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe gwarantowane i renty socjalne). Środki w całości stanowią dotację z budżetu państwa.


Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

Rozdział obejmuje środki w wysokości 1 041 150 zł. Środki przeznaczone zostaną na: wypłatę zasiłków, pomoc rzeczową oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.


Na planowaną kwotę wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków składają się:


· 237 835 zł

dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,


· 131 875 zł

dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych,


· 670 000 zł

środki własne gminy.


Ponadto kwota 1 440 zł przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych niektórych świadczeń.


Rozdział 85215
Dodatki mieszkaniowe


W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1 455 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków mieszkaniowych (1 450 000 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne osoby przeprowadzającej wywiady środowiskowe (5 000 zł). 

Rozdział 85219
Ośrodki pomocy społecznej 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 877 595 zł. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:


· 789 600 zł
Wynagrodzenia i pochodne.


· 68 000 zł

Pozostałe wydatki bieżące (między innymi ekwiwalent za używanie


własnej odzieży przez pracowników socjalnych, zakup energii, materiałów biurowych, druków, zakup środków czystości oraz drobnego sprzętu, prenumerata prasy specjalistycznej, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny, konserwacja sprzętu, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu.


· 13 995 zł

Odpis na zfśs.


· 6 000 zł

Zakup sprzętu komputerowego.


Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze


Rozdział obejmuje środki w wysokości 57 900 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług opiekuńczych.


Rozdział 85295
Pozostała działalność


Rozdział obejmuje środki w wysokości 79 598 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dożywiania najbardziej potrzebujących mieszkańców. Całość wydatków pokrywana jest z dotacji z budżetu państwa.


Dział 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ










498 713 zł 


Rozdział 85305
Żłobki


Rozdział obejmuje środki w wysokości 498 713 zł. W ramach wydatków planuje się realizację następujących zadań:


· 401 183 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi.


· 62 850 zł

Pozostałe wydatki bieżące (miedzy innymi zakup materiałów


biurowych, środków czystości, oleju opałowego, energii, gazu i wody, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, przeglądy instalacji.


· 12 680 zł

Odpis na zfśs.


· 22 000 zł

Zakup środków żywności.


Dział 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


661 747 zł 


Rozdział 85401
Świetlice szkolne


Rozdział obejmuje środki w wysokości 253 957 zł. Dysponentami środków są szkoły podstawowe i gimnazja, które prowadzą świetlice szkolne. Wielkość środków dla poszczególnych placówek przedstawiono w tabeli.


		 

		SP-4

		SP-5

		SP-6

		G-1

		Razem



		Wynagrodzenia i pochodne

		81 170

		62 530

		66 200

		27 610

		237 510



		Odpis na zfśs

		4 000

		4 000

		6 434

		2 013

		16 447



		Razem

		85 170

		66 530

		72 634

		29 623

		253 957





Rozdział 85407
Placówki wychowania pozaszkolnego 


Rozdział obejmuje środki w wysokości  127 500 zł. W ramach wydatków planuje się  realizację zadań:


· 113 892 zł
Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Ogniska Pracy


Pozaszkolnej (w tym SKS)

· 10 330 zł

Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów biurowych,


dekoracyjnych, pomocy dydaktycznych, podróże służbowe


· 3 278 zł

Odpis na zfśs.


Na realizację zadań otrzymujemy dotację z Powiatu Gliwickiego w wysokości 75 000 zł.


Rozdział 85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży 


Rozdział obejmuje środki w wysokości  225 290 zł, są to w całości wpłaty uczniów przeznaczone na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku.


Rozdział 85415
Pomoc materialna dla uczniów  


Rozdział obejmuje środki w wysokości  55 000 zł, przeznaczone na wypłatę stypendiów w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


3 606 424 zł


Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 2 038 064 zł. W ramach rozdziału planuje się realizację następujących zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:

· 1 833 064 zł
Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w ulicach 


Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wyszyńskiego. Źródłem pokrycia tego wydatku będzie preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW ( 1 779 064 zł),


· 205 000 zł
Uzbrojenie działek na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 


Czechowicka - Wolności.

Rozdział 90002
Gospodarka odpadami 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 300 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wywozem nieczystości z lokali komunalnych.


Rozdział 90003
Oczyszczanie miast i wsi 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 420 000 zł. W ramach wydatków planuje się realizację zadań:


· Oczyszczanie ulic 


Ręczne i mechaniczne zamiatanie przystanków i chodników miejskich


· Wywóz nieczystości


Wywóz nieczystości z targowiska i kontenerów usytuowanych na parkingach przy ul. Młyńskiej i Mickiewicza, kontenerów przy ul. Cichej, Cmentarnej, opróżnianie koszty, likwidacja dzikich wysypisk.


· Akcja zima


Zimowe utrzymanie ulic i chodników miejskich


· Zakup nowych koszy na śmieci.


Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 280 360 zł. W ramach wydatków planuje się  realizację zadań:


· Utrzymanie zieleni


Sezonowe utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw i żywopłotów, pielęgnacja kwietników i skwerów.

· Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne


Wycinka oraz wykonywanie cięć pielęgnacyjno-technicznych w koronach drzew.

· Nasadzenia drzew i krzewów


Modernizacja zieleni na placach i skwerach, nasadzenia uzupełniające, adaptacje trawników na skwery. Nowe nasadzenia drzew i krzewów.

· Likwidacja zjawiska uciążliwego ptactwa


Wypłaszanie uciążliwego ptactwa z terenów zabudowanych metodą biosoniczną.

· Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych i ławek


Zakup i montaż urządzeń zabawowych, ławek.

· Przegląd gwarancyjny urządzeń zabawowych, naprawa uszkodzonych.

· Administrowanie elementami małej architektury


Naprawy, przeglądy i bieżąca konserwacja urządzeń zabawowych, ławek, piaskownic zlokalizowanych na terenie miasta.

· Wymiana piasku w piaskownicach


Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 524 000 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym oraz kosztów konserwacji istniejacych i instalowania nowych punktów świetlnych (450 000 zł).


W ramach wydatków majątkowych zaplanowano II-gi etap budowy  oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Wielowiejskiej i Poznańskiej (74 000 zł).

Rozdział 90095
Pozostała działalność 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 44 000 zł. W ramach wydatków planuje się   pokrycie kosztów związanych z likwidacją zjawiska bezpańskich zwierząt na terenie miasta (wyłapywanie psów, dowóz i utrzymanie ich w schronisku, opieka weterynaryjna).


Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


1 403 310 zł

Rozdział 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 864 910 zł. Środki stanowić będą dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem: Miejskiego Ośrodka Kultury, Ratusza i Świetlicy Osiedlowej.


W ramach wydatków pokryte zostaną między innymi: wynagrodzenia i pochodne pracowników (477 600 zł ), świadczenia urlopowe – odpis na zfśs (10 010 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (470 300 zł) w tym: wynagrodzenia instruktorów, , koszty zużycia gazu, energii elektrycznej, i wody, koszty napraw i konserwacji, koszty usług  pocztowych i  telekomunikacyjnych, koszty prenumeraty prasy,  koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz koszty zakupu i zabezpieczenia imprez, koszty zakupu barierek ochronnych. Na pokrycie wydatków przeznaczone zostaną również dochody własne w wysokości 93 000 zł. 

Rozdział 92116
Biblioteki 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 538 400 zł, przeznaczone na  dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.


Podobnie jak w przypadku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu środki wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów pozwalających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie placówki. I tak środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne (415 800 zł), świadczenia urlopowe (8 000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (107 600 zł) w tym:, zakup książek, materiałów bibliotecznych, biurowych i dekoracyjnych, nagród dla uczestników konkursów, energii, podróże służbowe, abonament telefoniczny i internetowy, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie, czynsz, szkolenia bhp, przegląd gaśnic, badania okresowe, prenumeratę czasopism, remonty. Kwota 7 000 zł przeznaczone zostanie na zakup programów i sprzętu komputerowego.


Dział 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT




517 420 zł

Rozdział 92601
Obiekty sportowe 


Rozdział obejmuje środki w wysokości 367 520 zł. Środki stanowić będą dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem miejskich obiektów sportowych: hali sportowej, kortów tenisowych i stadionu. Na wynagrodzenia przeznaczona zostanie kwota 164 500 zł. Pozostała część dotacji łącznie z dochodami własnymi przeznaczona zostanie na wydatki bieżące (między innymi: media, usługi telefoniczne, zakupy materiałów środków czystości, materiałów biurowych, środków zapewniających sprawne funkcjonowanie obiektów).

Rozdział 92695
Pozostała działalność 


Rozdział obejmuje środki w wysokości  149 900 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów organizacji imprez miejskich (ferie zimowe, wakacje w mieście, imprezy masowe),  doposażenie boisk przyblokowych. Na realizację w/w zadań przeznaczona zostanie kwota 65 900 zł.


Natomiast pozostała kwota w wysokości również 84 000 zł przeznaczona zostanie na dotacje dla podmiotów realizujących szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu w następujących dyscyplinach: piłka nożna, wschodnie sztuki walki, tenis ziemny, piłka siatkowa.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychodami GFOŚiGW są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z kar pobieranych na podstawie ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz przepisów szczególnych. Wysokość tych wpłat została zaplanowana na poziomie 200 000 zł. 

Przewidywana wysokość środków jakie pozostaną na koniec roku ustalona została na poziomie 1 000 000 zł.


W związku z powyższym planowana kwota wydatków wynosi 1 100 000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

1. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków (nasadzenia na terenie miasta – 40 000 zł, urządzenie terenu zieleni na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka – przedłużenie ul. Lompy – 30 000 zł, pielęgnacja drzew wysokich na terenie ogródka jordanowskiego – 15 000 zł, projekt urządzenia zieleni w Parku Miejskim – 15 000 zł),

2. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (działalność ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym udział młodzieży w akcji „Sprzątanie świata” – 10 000 zł, szkolenia ekologiczne i wyjazdy dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej – 20 000 zł),

3. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska (badanie gazu wysypiskowego zrekultywowanego składowiska przy ul. Piaskowej wraz z utrzymaniem instalacji – 6 500 zł, wykonanie badań gleb na zanieczyszczenie metalami ciężkimi – 5 000 zł),

4. Ochrona powietrza – dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez zainstalowanie ekologicznego źródła ciepła dla odbiorców indywidualnych – 70 000 zł),


5. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka – 190 000 zł, na osiedlu przy ul. Czechowicka – Wolności – 140 000 zł, budowa rurociągu tłocznego – 189 000 zł, wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej kanalizacji ul. Ogrodowej – 30 000 zł, dofinansowanie termomodernizacji JRG PSP – 60 000 zł),

6. Realizacja zadań wynikających z Programu Gospodarki Odpadami (wykonanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 81 500 zł, selektywna zbiórka odpadów – 60 000 zł, zakup programu do gospodarki osadami ściekowymi – 500 zł, opracowanie sprawozdania i aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami – 15 000 zł, dofinansowanie działań polegających na usuwaniu azbestu – 25 500 zł),


7. Realizacja zadań wynikających ze zrównoważonego rozwoju i Programu Ochrony Środowiska (opracowanie „Bazy azbestowej Gminy Pyskowice” w wersji elektronicznej – 5 000 zł, wykonanie dokumentacji – projektu rewaloryzacji zieleni na Rynku – 20 000 zł, opracowanie sprawozdania i aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – 15 000 zł, dofinansowanie działań proekologicznych mieszkańców wykonujących przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 57 000 zł).
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Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z 2005r. z  późniejszymi zmianami) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego przygotowaną wg danych na koniec października 2006r. w zakresie o jakim mowa w art. 180 pkt 3 i 4  ustawy o finansach publicznych.

Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe, w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowania wieczyste, wierzytelności należące do poszczególnych Gmin,  ich związków,  a także mienie jednoosobowych komunalnych spółek Gminy.


Źródłem nabycia przez Gminę mienia komunalnego jest m.in. ustawa z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz. 191 z 1990r. z późniejszymi zmianami), a także cywilno-prawne nabycie nieruchomości dokonywane celem realizacji zadań Gminy wynikających z zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,   ustawa z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późniejszymi zmianami), a zwłaszcza jej art. 98  oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133 z  1998r. poz. 872 z późniejszymi zmianami).


W Gminie Pyskowice nadal jest prowadzona komunalizacja mienia.


W roku 2006 była kontynuowana tylko komunalizacja z mocy prawa prowadzona przez Komisję Inwentaryzacyjną powołaną uchwałami Rady Miejskiej w Pyskowicach w trybie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych, ale także prowadzono przejmowanie mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

W tym pierwszym trybie, komisja przeprowadziła komunalizację 10 działek gruntu, dla których wydanych zostało 9 decyzji Wojewody Śląskiego stwierdzających, iż objęte komunalizacją działki o powierzchni ogólnej 2,2604 ha stały się z mocy prawa własnością Gminy Pyskowice.


Natomiast odnośnie nieruchomości rolnych na podstawie 5-ciu decyzji administracyjnych Wojewody Śląskiego Gmina nabyła 7,4902 ha.

Ogółem w trybie przejęcia i komunalizacji stan własności nieruchomości gminnych zwiększył się o 9,7506 ha gruntów.


W roku 2006 (do końca października) nie zawarto cywilno-prawnej transakcji nabycia nieruchomości od osób fizycznych na rzecz Gminy Pyskowice, jednakże w przygotowaniu jest nabycie gruntów zajętych pod wybudowaną w końcu lat 70 – tych ulicę Wiśniową o łącznej pow. 0,0590 ha na podstawie zgody Rady Miejskiej w Pyskowicach udzielonej uchwałą nr XLIV/408/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r. Ponadto przygotowywana jest dokumentacja geodezyjno – prawna umożliwiająca nabycie gruntów pod gminną drogę publiczną łączącą ulicę Poznańską z ulicą Wyzwolenia o łącznej powierzchni 1,2640 ha.


Poza tym od dwóch lat toczy się postępowanie z wniosku PKP SA w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa – przejęcie w zamian za zaległości podatkowe gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste PKP SA o łącznej powierzchni 1,1902 ha. 


Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy w zakresie własności nieruchomości mogą również zachodzić  z mocy samych przepisów prawa.


Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia w roku 2006 na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy zatwierdzaniu podziałów geodezyjnych nieruchomości wykonanych na wniosek ich właścicieli, gdy podziałem objęte są także działki w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod gminne drogi publiczne.


W 2006 roku wydano 1 decyzję administracyjną stanowiącą podstawę do wyżej omówionych zmian własnościowych. A mianowicie :


- decyzję nr 39/2005 z dnia 28.12.2005r., (uprawomocniła się 13.01.06 r.) obejmującą części gminnych dróg publicznych w obrębie Osiedla Czechowicka -  Wolności – o łącznej pow. 1,3404 ha


Obecnie w stosunku do tego obszaru w toku jest administracyjne postępowanie o ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem oraz trwają negocjacje co do ustalenia wysokości odszkodowania za nabyte na własność Gminy działki o łącznej powierzchni 1,3404 ha przeznaczone pod gminne drogi publiczne.


Sprawa wypłaty odszkodowań za przejęte przez Gminę grunty określone w planach zagospodarowania przestrzennego jako projektowane gminne drogi publiczne  lub też na poszerzenie dróg istniejących  niejednokrotnie znacznie oddala  się czasowo od daty uprawomocnienia się decyzji przenoszącej własność w związku z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.


W związku z powyższym w 2006 roku Gmina wypłaciła również odszkodowanie za grunty, które przejęła na podstawie wcześniej wydanych decyzji. A mianowicie :


- w związku z decyzją RR-GN.III/SB/77234/230/03 z dnia 19 lipca 2005r. Wojewody Śląskiego wydaną na podstawie art. 73 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną wypłacono odszkodowanie w kwocie 28 126 zł za powierzchnię 0,0938 ha  (część ulicy Nasiennej)

Natomiast w związku z decyzją nr 35/2005 i  8/2006 potrącono wysokość odszkodowania za powierzchnię 0,1014 ha,  w kwocie 35 490 zł  (na poszerzenie ulicy Piaskowej) z należnej Gminie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z  jej podziałem.


Ponadto w toku są następujące sprawy o odszkodowanie za nabyte przez Gminę z mocy prawa grunty prywatne pod istniejącymi drogami wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 1998 roku:


1. ulica Różana – powierzchnia do odszkodowania 0,0159 ha - został złożony wniosek  o wydanie decyzji Wojewody Śląskiego, wniosek zostanie rozpatrzony w 2007 r.,

2. ulica Ogrodowa – powierzchnia do odszkodowania 0,0050 ha – właściciele skierowali wnioski do Wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej, że Gmina stała się właścicielem przedmiotowego terenu, 


3. ulica Powstańców Śląskich – powierzchnia do odszkodowania jeszcze nie ustalona, wniosek poprzednich właścicielek ma być rozpatrzony w IV kwartale 2006 roku.


Natomiast w związku z decyzją administracyjną nr 46/2004 z dnia 10 września 2004r. Gmina stała się właścicielem działki o pow. 0,0448 ha, stanowiącej część ulicy Wierzbowej, ale do chwili obecnej nie doszło do uzgodnienia wysokości odszkodowania.


 
W zakresie zmniejszenia stanu własności Gminy przedkładam następujące informacje : 


Zmiany ilościowe nastąpiły m.in. w związku z realizacją wniosków osób fizycznych o wydanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości.


Wydano 2 decyzje o przekształceniu w stosunku do nieruchomości o ogólnej powierzchni 0,0794 ha, a wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły ogółem 7 825 zł.     

Do realizacji w trybie nowych przepisów kwalifikują się osoby fizyczne, które były użytkownikami wieczystymi w dacie wejścia w życie w/w ustawy, to jest 13 października 2005 roku, a użytkowanie wieczyste dotyczy nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych i złożą wniosek o przekształcenie do właściwego organu.


Warunki zbywania przez Gminę Pyskowice w roku 2006 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w zakresie wysokości bonifikat nie uległy zmianie. Występujący w Gminie problem zwrotu zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej został opanowany w oparciu o istniejące rozwiązania prawne, a mianowicie podpisanie z Gminą ugody w sprawie wysokości waloryzacji kaucji i zrzeczenie się wszelkich roszczeń z tego tytułu.


W okresie od 1.01 - 30.10. 2006 roku zbyto łącznie 73 lokale mieszkalne, w tym 12 w przetargu, a pozostałe na rzecz najemców.


Uzyskane w omawianym okresie wpływy z tego tytułu wyniosły ogółem 520 189 zł, (w tym z lokali sprzedanych w przetargu  309 054 zł). Natomiast powierzchnia komunalnego zasobu mieszkaniowego zmniejszyła się o 3 454 m2.


Do końca bieżącego roku przewiduje się zbycie jeszcze ok. 50 lokali mieszkalnych, wszystkie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.


W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba zbytych przez gminę lokali mieszkalnych spadła o 52 %, ale znaczna część wpływów do budżetu Gminy wynikała z większej ilości lokali zbytych w przetargu (w roku poprzednim 7 w przetargu i 2 w rokowaniach, obecnie 12 w przetargu).


Jak sygnalizowano w informacjach z lat poprzednich zainteresowanie nabywaniem lokali użytkowych nie jest już tak intensywne jak w okresie 1994 - 1998. Gmina zbyła w bieżącym roku 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 400,58 m2 uzyskując jednorazowy wpływ do budżetu  w wysokości 43 062 zł. Pozostałe do uregulowania środki pieniężne  w kwocie 175 884 zł  (bez odsetek) wpłyną w ciągu maksymalnie 6-ciu lat.  


Natomiast jeden z lokali przeznaczony w ub. roku do sprzedaży w przetargu – lokal przy ulicy Wojska Polskiego 3 o pow. 418,80 m2   (łącznie z piwnicami), został z tego trybu wycofany i oddany został w użyczenie na okres nie krótszy niż lat 10 Stowarzyszeniu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” z siedzibą w Bycinie pod warunkiem, że w ciągu roku od daty użyczenia zostaną w przedmiotowym lokalu utworzone warsztaty terapii zajęciowej. 


 
W 2006 r. Gmina Pyskowice prowadziła zbywanie działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne w formie przetargu, a także zbywanie działek przyległych na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, a więc w trybie bezprzetargowym.


Sprzedaż działek gruntu pod budownictwo mieszkaniowe prowadzona była głównie na wydzielonej w latach poprzednich lokalizacji Czechowicka – Wolności. Zbyto 6 działek gruntu pod budownictwo mieszkaniowe, o łącznej powierzchni 0,3550 ha uzyskując dochód do budżetu gminy w wysokości 192 845 zł (netto).


Średnia cena 1 m2 działki pod budownictwo mieszkaniowe zbywanej w przetargu wyniosła w Gminie Pyskowice 54,32 zł i była o 33% wyższa od średniej ceny za ubiegły rok.

Udało się również wyłonić w rokowaniach nabywcę 2 nieruchomości:


- przy ul. Gliwickiej, z przeznaczeniem pod strefę komercyjną o powierzchni 3,0866 ha

  za cenę 510.000 zł  (netto) płatną w ratach miesięcznych do 15 listopada 2006 r.,

- przy ul. Zaolszany z przeznaczeniem mieszkaniowo – usługowym o powierzchni

  0,3261 ha za cenę 37 000 zł  (netto).

Co do drugiej, przygotowanej do sprzedaży nieruchomości, przy ulicy Gliwickiej o powierzchni 1,1254 ha przetarg jest przygotowywany i powinien się odbyć najpóźniej w II kwartale 2007 roku.


Odnośnie zbywania działek przyległych, do końca października zbyto 2 nieruchomości, obie na cele inne niż mieszkaniowe, o łącznej  pow. 0,1624 ha uzyskując wpływ w wysokości 54 262 zł.

W przygotowaniu jest jeszcze 1 taka nieruchomość o  powierzchni 0,0627 ha, dla której jednak ze względu na zainteresowanie 2 nabywców ogłoszono przetarg ograniczony.


Przewidziany wpływ do budżetu z tej działki - 10 000 zł.


W roku 2006 zbyto 2  udziały w prawie własności działek przeznaczonych pod budowę garaży na lokalizacji przy ulicy Poznańskiej oraz 1 działkę pod budowę garażu o powierzchni 0,0029 ha uzyskując łączny wpływ w wysokości 3496 zł (netto).

W ramach prowadzonego w bieżącym roku procesu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych przez spółdzielnie mieszkaniowe, na podstawie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, gmina Pyskowice przeniosła na własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Łabędy” 4,2307 ha gruntu zabudowanego budynkami wielomieszkaniowymi wraz z infrastrukturą techniczną za wynagrodzeniem wynoszącym 162 431 zł (netto), w związku z udzieleniem przez Radę Miejską zgody na przyznanie bonifikaty w wysokości 90% ceny.


W tym samym trybie oddano w użytkowanie wieczyste 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1664 ha  wykorzystywane na cele niemieszkaniowe, I –sza opłata za użytkowanie wieczyste, stanowiąca 15 % ceny wyniosła w tym przypadku łącznie 9 846 zł. 


Ogółem w wyniku czynności cywilno-prawnych w  związku ze  zbywaniem nieruchomości - stan mienia komunalnego Gminy Pyskowice zmniejszył się o 8,4095 ha  (podano łącznie z powierzchnią gruntów, które przekształcono z użytkowania wieczystego na własność oraz z powierzchnią gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste).


W zakresie opłat adiacenckich w Gminie Pyskowice obowiązuje uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/388/2001 z dnia 24.10.2001r. ustalająca stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej lub w związku z podziałem nieruchomości w maksymalnej, zgodnej z obowiązującymi przepisami wysokości 50 %. 

Na podstawie decyzji nr 8/2006 z dnia 25.07.2006 ustalono opłatę adiacencką w wysokości 90 260 zł, od której dokonano potrącenia kwoty 35 490 zł stanowiącej uzgodnioną wysokość odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy działkę o powierzchni 0,1014 ha przeznaczoną na poszerzenie ulicy Piaskowej. Ustalona opłata wpłynie do budżetu Gminy do końca b.r.


Ponadto aktualnie są prowadzone 2 postępowania administracyjne o ustalenie wyżej wymienionej opłaty, z tym, że w jednym z nich wysokość ustalonej w decyzji opłaty może być potrącona z odszkodowania należnego stronie w związku z nabyciem przez Gminę terenu przeznaczonego w miejscowych planach jako gminne drogi publiczne. 


Dochody z tytułu użytkowania wieczystego – uzyskane przez Gminę Pyskowice za 10 miesięcy 2006 wynoszą 173 840 zł i stanowią 173 %  planu, natomiast dochody z czynszu dzierżawnego uzyskane w analogicznym okresie za wydzierżawienie gruntów Gminy na cele handlowe, usługowe, rozrywkowe i rolne wyniosły łącznie 45 271 zł i stanowią 82,3  %  planu.


 


 Udziały Gminy Pyskowice w Spółkach z o.o.

 


 


1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o.


    ul. Strzelców Bytomskich 9


    44-120 Pyskowice


    Akt notarialny podpisany został w dniu 2.03.1994 roku


    Udziały – 1 916 po 600 zł każdy na łączną kwotę 1 149 600 zł, co stanowi 100 %

 


 


2. Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” SA


    ul. Główna 5


    42-693 Krupski Młyn

    Akt notarialny podpisany został w 1998 roku

    Udziały – 100 po 100 zł każdy za łączną kwotę 10 000 zł, co stanowi 3,35 %     


 


 


3.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.


     ul. Rybnicka 47


     44-100 Gliwice


     Akt notarialny podpisany został w dniu 29.12.1997 roku


     Udziały – 10 026 po 500 zł każdy na łączną kwotę 5 013 000 zł, co stanowi 5,17 %

 


 4. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

     ul. Towarowa 1


     42 – 600 Tarnowskie Góry

     Akt notarialny podpisany został w dniu 18.12.2003 roku


     Zmiany aktu notarialnego w dniu 03.03.2004r. i 23.12.2005r.

     Udziały 17 385 po 50 zł każdy na łączną kwotę 869 250 zł, co stanowi 1,68%

 


 


            


 


 


 


 


 


 


           


Wartościowe zestawienie środków trwałych stanowiących mienie komunalne Gminy Pyskowice 


		Lp.

		Nazwa

		Stan na


31.10.2005r.

		Stan na


31.10.2006r.



		1.

		Grunty i melioracje

		27 237 633

		27 468 909



		2.

		Budynki

		44 844 896

		42 728 669



		3.

		Budowle

		7 099 187

		7 099 187



		4.

		Kotły

		306 199

		306 199



		5.

		Komputery ,urządzenia techniczne

		1 263 786

		1 327 260



		6.

		Maszyny, urządzenia specjalistyczne branżowe

		1 122 057

		1 122 057



		7.

		Środki  transportowe

		61 739

		40 289



		8.

		Narzędzia i przyrządy

		289 524

		289 524





Wierzytelności Gminy Pyskowice z tytułu ratalnej sprzedaży majątku

		Lp.

		 

		Stan na 31.10.2005r.

		Stan na


31.10.2006r.



		

		Ogółem 

		    467 866

		    670 371



		

		w tym z tytułu:

		 

		 



		1.

		Ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych

		   

   123 720

		     86 867



		2.

		Ratalnej sprzedaży lokali użytkowych

		329 346

		    471 904



		3.

		Ratalnej sprzedaży gruntów

		4 800

		103 600



		4.

		Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

		10 000

		8 000





Dochody z mienia Gminy Pyskowice


		Lp.

		Wyszczególnienie




		Dochody uzyskane na 31.10.2005 r.

		Dochody uzyskane na 31.10.2006 r.



		1.

		Użytkowanie wieczyste

		149 570

		149 451



		2.

		Użytkowanie wysypiska

		65 000

		65 000



		3.

		Czynsze za lokale komunalne

		5 397 803

		5 234 178



		4.

		Czynsze dzierżawne

		101 178

		115 412



		5.

		Rezerwacja targowiska

		101 563

		103 539



		6.

		Opłata adiacencka

		3 912

		1 385



		7.

		Przekształcenie użytkowania wieczystego

		7 039

		9 825





		8.

		Czynsze UM

		16 232

		19 646



		9.

		Czynsze szkoły podstawowe

		22 641

		21 040



		10.

		Czynsze gimnazja

		7 846

		6 027



		11.

		Czynsze przedszkola

		5 281

		5 161



		12.

		Sprzedaż mienia komunalnego

		1 621 656

		1 834 651





 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


Stan techniczny mienia komunalnego przedstawia się następująco :

Zieleń Miejska, Park Miejski - stan dobry


W dalszym ciągu konieczne jest prowadzenie systematycznej pielęgnacji krzewów, żywopłotów i drzew. Niezbędne jest wycinanie drzew starych o dużym systemie korzeniowym (dotyczy to szczególnie drzew gatunku topola), które powodują  niszczenie ciągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oraz drzew które z uwagi na swój zły stan zdrowotny zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. W ich miejsce systematycznie dokonuje się nasadzeń drzew niskich o mało rozbudowanym systemie  korzeniowym. 

Konieczna jest rewaloryzacja zieleni w Parku Miejskim i Ogródku Jordanowskim przy ul. Strzelców Bytomskich wraz z pracami pielęgnacyjno-konserwacyjnymi na istniejącej zieleni. 


W roku bieżącym wycince podlegały zwłaszcza drzewa obumarłe lub nie rokujące szans na przeżycie. Wyciętych zostało 97 starych drzew.  


Na bieżąco prowadzona jest pielęgnacja miejskiej zieleni wysokiej, polegająca głównie na cięciach pielęgnacyjnych (cięcia redukcyjne i formujące koronę) w koronach drzew. W bieżącym roku zabiegami polegającymi na wykonaniu cięć pielęgnacyjnych objęto 35 drzew.


Systematycznie na terenie miasta dokonuje się nasadzeń uzupełniających drzew i krzewów. W bieżącym roku  nasadzono 80 szt. nowych drzew oraz 200 szt. krzewów iglastych i liściastych na terenach zieleni miejskiej.


W zakresie utrzymania zieleni niskiej dokonano podziału miasta na cztery rejony:



- rejon I
- dzielnica północna 


- rejon II
- dzielnica centrum


- rejon III
- dzielnica południowa


- rejon IV
- pasy drogowe


Zakres robót w okresie pielęgnacyjnym na terenach zieleni miejskiej w w/w trzech dzielnicach obejmuje między innymi systematyczne koszenia traw, cięcia żywopłotów, pielenie chwastów, nasadzenia kwiatów, zamiatanie alejek, grabienie liści, zbieranie i usuwanie papierów oraz innych zanieczyszczeń. 


Natomiast w ramach utrzymania pasów drogowych wykonywane są cięcia traw i samosiewów z poboczy ulic i dróg, a także ciecia w koronach drzew do skrajni drogi. Pracami tymi objęte zostały między innymi ul. Piaskowa, Wiejska, Młyńska, Wrzosowa, Wolności, Czechowicka.


W roku 2006 zakończono przebudowę trawników w parku przy pl. Piłsudskiego realizowanej na podstawie opracowanego w roku 2004 projektu.


Cmentarz Komunalny, budynek pogrzebowy - stan dobry


Stan techniczny obiektu w wyniku prowadzonych od kilku lat prac remontowych ulega stałej  poprawie. Na bieżąco tworzone są nowe kwatery oraz prowadzone są remonty alejek cmentarnych. W minionym roku wykonano następujące prace:


- postawiono nowy granitowy krzyż,


- wybrukowano teren wokół nowo postawionego krzyża,


- wymalowano wszystkie pomieszczenia Kaplicy Cmentarnej (budynku 

   pogrzebowego),


- uzupełniono wszystkie brakujące szyby w oknach i drzwiach,


- wymalowano okna, drzwi, parapety i kraty,


- zamontowano stalowe zabezpieczenia przeciwwłamaniowe do krat w oknach 


   Kaplicy,


- w miejscu spalonego w wyniku dewastacji drewnianego krzyża ustawiono 


   ozdobne donice.  

Na bieżąco prowadzona jest pielęgnacja zieleni polegająca na wycinaniu starych drzew, wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew, jak również dokonuje się nasadzeń nowych gatunków drzew i krzewów. 


Teren po zrekultywowanym wysypisku przy ul. Piaskowej - stan dobry


Eksploatacja oraz  rekultywacja w/w wysypiska została zakończona w 1998 roku. 


W celu utrzymania terenu w prawidłowym stanie technicznym i ekologicznym w bieżącym roku zlecono wykonanie :


· dwukrotnie w ciągu roku badań emisji i składu gazu wysypiskowego w czterech studniach odgazowujących, 


· przeglądu technicznego instalacji odprowadzających gaz wraz ze sprawdzeniem ich szczelności,


· wykonanie badań wód odciekowych.


Od zrekultywowania wysypiska jego teren poddany jest monitoringowi w w/w zakresie.

Drogi, chodniki, parkingi – stan dobry



Stan techniczny części ulic i chodników wymaga przeprowadzenia remontów i modernizacji. Dotyczy to głównie ulic o nawierzchni żużlowej i gruntowej oraz chodników, które budowane były przed 15 - 20 laty. Na drogach o nawierzchni asfaltobetonowej konieczne jest również prowadzenie systematycznych napraw   bieżących polegających na usuwaniu przełomów i wybojów, a także wykonywanie remontów kapitalnych   szczególnie na ulicach o dużym natężeniu ruchu, których podbudowa nie jest przygotowana  na przeniesienie takich obciążeń. Konieczne staje się wykonanie nakładek asfaltobetonowych na ulicach, na których grubość nawierzchni jest nieodpowiednia, przez co narażona jest na powstawanie pęknięć a następnie   wyraźnych ubytków.


W roku 2006, remonty cząstkowe ulic o nawierzchni asfaltowej oraz remonty polegające na wymianie nawierzchni (frezowanie oraz ułożenie górnej warstwy nawierzchni) wykonano na ogólnej powierzchni  9 153,52 m² ulic miejskich. Prace wykonano między innymi  na następujących ulicach: ul. Piaskowej, Kard. Wyszyńskiego, Armii Krajowej, Traugutta, Dworcowej, Szpitalnej, Chopina, Strzelców Bytomskich, Nowej, Wrzosowej, Wojska Polskiego, Lompy, Młyńskiej, Wiejskiej, Kolejowej, Kochanowskiego, Sikorskiego, Wolności.

Przeprowadzono także naprawę dróg o nawierzchni gruntowo-żużlowej na powierzchni ok. 400 m² na ul. Czeremchy, Polnej i Traugutta.


Ponadto prowadzona jest systematyczna wymiana nawierzchni chodników z płytek betonowych. W pierwszej kolejności remontowane są odcinki chodników, których stan techniczny może spowodować zagrożenie dla ruchu pieszego. Są to tzw. remonty cząstkowe połączone z usuwaniem awarii na chodnikach. W bieżącym roku  w tym zakresie wyremontowanych zostało ok. 675 m² nawierzchni chodników. Prace wykonano między innymi przy następujących ulicach Piaskowej w Dzierżnie, Lompy, Wojska Polskiego, Matejki, Wieczorka, Górniczej, Szopena, Paderewskiego, Strzelców Bytomskich, Szpitalnej, Dąbrowskiego.


Ponadto przeprowadzono remont chodników miejskich przy ul. Mozarta -  Krótka, Sienkiewicza, Al. 1-go Maja 2 w podwórku, na płycie Rynku i remont schodków od Rynku do ul. Górniczej o ogólnej powierzchni ok. 1 600 m².


W roku 2006 powiększony został parking dla samochodów osobowych przy ul. Kopernika 6 o powierzchnię 150 m².  


Kanalizacja deszczowa - stan dobry


W wyniku prowadzonych od kilku lat prac znacznie poprawiła się drożność  głównych  ciągów kanalizacyjnych. 


Konieczne jest dalsze systematyczne udrażnianie ciągów poprzez wycinanie  korzeni,  odmulanie oraz remonty urządzeń kanalizacji deszczowej polegające między innymi na wymianie uszkodzonych elementów, regulacji pionowej studni rewizyjnych i wpustów ulicznych. 


Z uwagi na nasilające się kradzieże żeliwnych kratek z wpustów ulicznych oraz pokryw studni rewizyjnych należy prowadzić systematyczną wymianę wpustów tradycyjnych na wpusty z zabezpieczeniem przed kradzieżą oraz w przypadku studni rewizyjnych stosować pokrywy betonowe (dotyczy to rejonów miasta szczególnie narażonych na   akty wandalizmu). 

Ogólnie stan techniczny kanalizacji deszczowej na terenie miasta jest dobry.


Rowy komunalne - stan dobry



Rowy komunalne wymagają minimum 2 krotnego odmulania i oczyszczania dna w ciągu roku. 


Ponadto konieczne jest prowadzenie okresowych przeglądów stanu rowów w celu usuwania powstałych w wyniku silnych opadów deszczu zatorów. W okresie letnim należy prowadzić także systematyczne wykaszanie skarp i poboczy rowów z traw i  samosiewów.


W bieżącym roku w ramach utrzymania rowów komunalnych prowadzone były tylko w/w bieżące prace konserwacyjne.


Targowisko miejskie ul. Strzelców Bytomskich - stan dobry


W okresie minionego  roku prowadzone były bieżące remonty obiektów budowlanych i urządzeń znajdujących się na terenie targowiska oraz wykonywane naprawy, których konieczność wynikała z zaistniałych aktów wandalizmu.


W roku 2006 zostały wykonane następujące prace :



- remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na górnej płycie targowej,


- malowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym,


- wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych na terenie targowiska,


- bieżące naprawy i usuwanie awarii.


Szalet miejski (kontenery WC) ul. Poniatowskiego - stan dobry


W roku 2006 w ramach umowy o administrowanie przeprowadzono bieżący remont pomieszczeń i urządzeń zainstalowanych w w/w obiekcie tj. między innymi:



- wymalowano ściany wewnętrzne i zewnętrzna obiektu, stolarkę okienną 

  i drzwiową,



- dokonano wymiany zaworów wodnych i podgrzewacza wody,



- wymieniono meble w pomieszczeniu gospodarczym szaletu. 


Ponadto na bieżąco usuwane były drobne awarie i usterki powstające w trakcie eksploatacji szaletu oraz usuwano akty wandalizmu.

Most w ciągu ul. Powstańców Śl. – stan dostateczny 


Wymaga remontu przęseł oraz konstrukcji łukowej. W wyniku przeprowadzonej  w roku 2001 przebudowy zarurowanego odcinka rowu w znacznym stopniu ograniczone zostało  zamakanie konstrukcji mostu. Stan ten poprawia systematycznie prowadzone oczyszczanie dna rowu zapewniające właściwy spływ wody. 

Kładki dla pieszych – stan dobry


Lokalizacja kładek :


· na przedłużeniu ulicy Starej (nad rzeką Dramą),


· na przedłużeniu ulicy Magazynowej (nad rzeką Dramą),


· w ciągu ulicy Parkowej (nad rzeką Dramą),


· za oczyszczalnią ścieków (nad rzeką Dramą).


W bieżącym roku nie wykonywano żadnych prac na w/w obiektach.


Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 3 - stan dostateczny


W bieżącym roku wykonane zostały między innymi następujące prace remontowe:

- malowanie ok. 90 % pomieszczeń w budynku (biura, korytarze, klatki 

  schodowe), 

- naprawę połaci dachowej z dachówki karpiówki.


Wartość przeprowadzonych robót brutto wyniosła ok. 40 000 zł. 

Ponadto prowadzono bieżące naprawy obiektu, wykonywano okresowe przeglądy kominowe, instalacji c.o., elektrycznej itp.

W dalszej kolejności wskazana jest adaptacja pozostałych wolnych pomieszczeń, które będą sukcesywnie zaspokajały bieżące potrzeby lokalowe wspólnoty samorządowej oraz kapitalny remont dachu budynku.  


Budynek przy ul. Kopernika 2 - stan dobry


Po wykonaniu w roku 1998 prac adaptacyjnych w budynku mieści się obecnie Inkubator Przedsiębiorczości. W roku 2006 w budynku prowadzone były prace konserwacyjne i drobne naprawy oraz usuwane awarie w ramach umowy o administrowanie. 


Ratusz   


W wyniku przeprowadzonych w 2002 roku robót obejmujących adaptację pomieszczeń (roboty posadzkarskie, tynkarskie, elektryczne i murarskie) z przystosowaniem ich do nowego  przeznaczenia, stan techniczny parteru i pierwszego piętra można ocenić jako dobry. Do wykonania pozostały prace o podobnym charakterze i zakresie na II piętrze budynku, które planuje się przeprowadzić w najbliższym okresie.


Budynek Ratusza stosownie do Uchwały nr IX/104/2003 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21.05.2003r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury został przekazany w użytkowanie w/w Ośrodkowi (obecna nazwa Miejski Ośrodek Kultury i Sportu). Stan techniczny budynku w bieżącym roku nie uległ zmianie w stosunku do roku ubiegłego. W okresie minionego roku w budynku Ratusza prowadzone były jedynie prace mające zapewnić prawidłowy stan techniczny obiektu.

Stadion przy ul. Sikorskiego, szatnia, kontenery WC - stan dobry

W 2004r. zostało zmodernizowane oświetlenie budynku socjalnego (szatnia, kontenery WC) na energooszczędne, zamontowano dodatkowe punkty świetlne oraz częściowo odnowione zostały ławki na widowni stadionu oraz okratowane wejścia do budynku socjalnego. 

W bieżącym roku ze względu na awarię instalacji wodociągowej, która miała miejsce w okresie zimowym, przeprowadzony został kompleksowy remont budynku socjalnego. Ponadto wykonywane były prace konserwacyjne i drobne naprawy oraz usuwane awarie w ramach umowy z gospodarzem obiektu.


Wysypisko odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej


Administratorem wysypiska jest – Spółka Akcyjna „EKOFOL II” z Bytomia.             


 „EKOFOL II” S.A. w bieżącym roku utworzył stanowisko do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie składowiska. Od marca br. nawożony jest materiał inertny (piach, humus) na wierzchowinę II kwatery, celem przygotowania jej do rekultywacji. 

Wiaty autobusowe - stan dobry


Systematycznie zwiększa się ilość przeszklonych, estetycznych, nowoczesnych wiat autobusowych na terenie miasta. W bieżącym roku jednak nie zakupiono nowych wiat. Środki zarezerwowane w budżecie miasta na bieżące utrzymanie obiektów zlokalizowanych na przystankach autobusowych (wiaty i zadaszenia - ogółem 33 szt.) zostały wykorzystane na odnowienie 17 przeszklonych wiat wykonanych w latach ubiegłych przez PPW „BUDOTECHNIKA” .  


Na wszystkich w/w obiektach prowadzone są prace konserwacyjne, a wg bieżących potrzeb prace remontowe z uwagi na długi okres eksploatacji oraz występujące akty wandalizmu. W okresie bieżącego roku pracami tymi objęto 7 obiektów.

Korty tenisowe (Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny) - stan dobry 


W ramach przygotowania Ośrodka do sezonu letniego wykonano szereg prac naprawczych i konserwacyjnych w budynku socjalnym i  na terenie kortów. Ponadto w ciągu roku prowadzono naprawy obiektu i znajdujących się na jego terenie urządzeń wg bieżących potrzeb.

Zakład Cieplny Pyskowice przy ul. Poznańska 5 - stan dobry


Aktualny dzierżawca - firma „IDEA 98” sp. z o.o. w Tarnowskich Górach przejął w dzierżawę Zakład Cieplny w Pyskowicach z dniem 31.08.2002r. na okres 20 lat tj. do dnia 31.08.2022r. w wyniku rozstrzygnięcia stosownego przetargu. W ramach „programu inwestycyjnego” złożonej oferty przetargowej w/w firma wykonała w 2003r. modernizację dzierżawionej infrastruktury ciepłowniczej, której wartość szacunkowa wstępnie określona została na kwotę 4 446 800 zł, a faktycznie po rozliczeniu robót w I-szym kwartale 2004r. wyniosła 6 794 595 zł. 


Niezależnie od realizacji programu inwestycyjnego, dzierżawca jest zobowiązany do realizacji zadania polegającego na nieprzerwanym zaopatrzeniu Gminy Pyskowice w ciepło i centralną ciepłą wodę użytkową, a także do podejmowania wszelkich  niezbędnych czynności w celu utrzymania majątku Zakładu Cieplnego w stanie przydatnym do umówionego użytku poprzez prowadzenie napraw bieżących i remontów. 

Niezbędne roboty remontowe  o takim charakterze w/w firma przeprowadzała na bieżąco w 2006 r. Do nich należy między innymi wymiana sieci c.o. wysokiego parametru o długości 112 mb. na odcinku pomiędzy komorami zlokalizowanymi pomiędzy wjazdem  do Zakładu Cieplnego przy ul. Poznańskiej, a firmą ASCO. 

Budynki Gminy i lokale Gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych


Gmina Pyskowice wg stanu na dzień 31.10.2006 r. jest właścicielem 51 nieruchomości zabudowanych stanowiących wyłączną własność Gminy Pyskowice oraz   współwłaścicielem w zabudowanych 131 nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych posiadając w nich swoje lokale mieszkalne i użytkowe. Sukcesywnie podnoszony jest stan techniczny w/w nieruchomości poprzez przeprowadzanie remontów i modernizacji budynków. W okresie minionego  roku wykonane zostały prace remontowe zgodnie z przyjętym planem remontów na kwotę ok. 1 000 000 zł. Niezależnie od powyższego gmina dokonuje wpłat na tzw. fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych, z którego Wspólnoty Mieszkaniowe pokrywają również koszty prac remontowych. Nakłady na ten cel stanowiła kwota ok. 235 000 zł.      


		

		Nazwa środka trwałego

		Jednostka miary

		Wartość środka trwałego na 31.10.2005r

		Wartość środka trwałego na 31.10.2006r

		Poniesione nakłady w 2006r.

		Uzyskane dochody w 2006r.



		1.




		Zieleń Miejska       

		75,4 ha

		829 686 

		829 686

		190 583


w tym Park Miejski

		



		2.




		Park Miejski

		5,95 ha

		304 064

		304 064

		

		



		3.

		Cmentarz komunalny

		3,50 ha

		190 124

		190 124

		37 852

		



		4.

		Budynek pogrzebowy

		

		     50 525

		50 525      

		5 597         

		          



		5.

		Teren po zrekultywow. wysypisku przy ul. Piaskowej 

		

		707 562

		707 562

		5 000

		



		6.

		Drogi


nawierzchnie asfaltowe


- nawierzchnie z kostki, brukowcowe, z trylinki


- utwardzone żużlem, grunt.          


              Razem   

		29,6 km


170 048 m2

3,4 km


13.660 m2

4,3 km


11.810 m2

_________


37,3 km


195 518 m2

		3 640 058

		3 867 665

		522 319


552 319

		



		7.




		Chodniki

		85 906,2 m2

		796 881

		796 881   

		187 565

		



		8.

		Parkingi

		4 076,3 m2

		    279 741  

		296 114     

		16 373

		           



		9.

		Kanalizacja deszczowa

		18 258 mb

		1 358 982

		1 358 982   

		65 000  

		



		10.




		Rowy komunalne

		4 420 mb

		91 057

		91 057     

		35 000

		



		11.

		Targowisko miejskie

		4,3 ha

		215 789

		215 789 

		38 966

		  249 579



		12.

		Szalet miejski – kontenery WC

		

		41 329

		41 329

		3 899

		



		13.

		Most

		

		630 144

		630 144 

		

		



		14.

		Kładki dla pieszych

		4 szt.


59 mb


109,2 m2

		  68 515

		68 515 

		

		



		15.

		Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 3 

		10 512 m2

		2 235 616

		2 235 616

		40 000

		



		16.

		Budynek przy ul. Kopernika 2

		1 523 m2

		825 718

		825 718 

		

		



		17.

		Ratusz

		

		479 709

		479 709 

		

		



		18.




		Stadion przy ul. Sikorskiego

		

		32 031

		32 031   

		51 105

		



		19.

		Szatnia

		

		285 690

		285 690

		

		



		20.

		Wysypisko odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej

		87 900 m3

		1 666 618 

		1 666 618 

		

		



		21.

		Wiaty autobusowe

		

		       35 816             

		       35 816 

		20 000 

		



		22.

		Korty tenisowe


(Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny)

		

		  456 027

		456 027   

		

		



		23.

		Zakład Cieplny przy ul. Poznańskiej 5

		

		6 041 701

		6 041 701

		

		



		24.

		Budynki Gminy i lokale Gminy w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

		

		40 957 215

		40 957 215

		1 235 000 
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dochody (1)

				Załącznik nr 1

				do uchwały Rady Miejskiej

				w Pyskowicach  nr …………………..

				w sprawie budżetu miasta na 2007r.

		DOCHODY BUDŻETU MIASTA PYSKOWICE

		DZIAŁ		NAZWA		PLAN    DOCHODÓW

		500		HANDEL		800

				energia na targowisku miejskim		800

		600		TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ		497,500

				środki z EFRR - budowa dróg na osiedlu przy ul. Wieczorka		472,500

				opłata za zajęcie pasa drogowego		25,000

		700		GOSPODARKA  MIESZKANIOWA		8,044,250

				wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		1,150,000

				czynsze dzierżawne za grunty pod kioski handlowe		50,000

				przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5,000

				opłata adiacencka		100,000

				czynsze wieczystego użytkowania		160,000

				czynsze za wynajem lokali komunalnych		6,300,000

				czynsz dzierżawny Zakład Cieplny P-ce		60,000

				czynsz dzierżawny za pomieszczenia po kotłowni ul. Strzelców Bytomskich		18,750

				opłata za użytkowanie wysypiska		65,000

				rezerwacja miejsc na targowisku		100,000

				rozliczenia z lat ubiegłych		1,000

				odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze w lokalach komunalnych		30,000

				odsetki od nieterminowych wpłat		4,500

		710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16,500

				reklama w Przegladzie Pyskowickim		1,500

				opłata cmentarna		15,000

		750		ADMINISTRACJA  PUBLICZNA		144,325

				dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		81,025

				dochody zwiazane z realizacją zadań zleconych		2,800

				opłaty za czynności urzędowe		17,500

				czynsze dzierżawne za wynajem pomieszczeń w budynku UM		34,000

				opłaty za materiały przetargowe		1,000

				opłaty za telefony		7,000

				sprzedaż zużytych tonerów		400

				wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz skarbu państwa		600

		751		URZĘDY  NACZELNYCH  ORGANÓW  WŁADZY  PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI  I  OCHRONY  PRAWA  ORAZ  SĄDOWNICTWA		3,300

				dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		3,300

		754		BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		15,000

				mandaty nakładane przez Straż Miejską		15,000

		756		DOCHODY  OD  OSÓB PRAWNYCH,  OD  OSÓB  FIZYCZNYCH  I  OD  INNYCH  JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		16,769,752

				udział w podatku dochodowym  od osób  fizycznych		8,567,327

				udział w podatku dochodowym od osób prawnych		210,000

				karta podatkowa		48,000

				odsetki od nieterminowych wpłat (karta podatkowa)		600

				opłata skarbowa		106,000

				środki z PFRON - rekompensata utraconych dochodów		43,225

				opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		220,000

				podatki i opłaty lokalne - osoby prawne:

				podatek od nieruchomości		5,100,000

				podatek rolny		20,000

				podatek leśny		1,300

				podatek od środków transportowych		260,000

				podatek od czynności cywilnoprawnych		5,000

				odsetki od nieterminowych wpłat		75,000

				podatki i opłaty lokalne - osoby fizyczne:

				podatek od nieruchomości		1,220,000

				podatek rolny		120,000

				podatek leśny		300

				podatek od spadków i darowizn		45,000

				podatek od środków transportowych		385,000

				podatek od czynności cywilnoprawnych		170,000

				opłata targowa		150,000

				podatek od posiadania psów		7,000

				odsetki od nieterminowych wpłat		16,000

		758		RÓŻNE  ROZLICZENIA		6,776,367

				część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		5,646,683

				część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		353,288

				część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		676,396

				odsetki od środków na rachunkach bankowych		100,000

		801		OŚWIATA  I  WYCHOWANIE		975,786

				wpłaty za wyżywienie w szkołach		222,000

				wpłaty za wyżywienie w gimnazjum		45,360

				wpłaty za wyżywienie w przedszkolach		325,100

				wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa		6,000

				opłata z tytułu przygotowania posiłków   w przedszkolach		362,145

				dotacja z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku G-1		15,181

		852		POMOC SPOŁECZNA		4,286,848

				dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata świadczeń rodzinnych		3,617,051

				dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenia społeczne		21,000

				dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - wypłata zasiłków stałych		237,835

				dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata zasiłków okresowych		131,875

				dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - ośrodki pomocy społecznej		187,849

				dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dożywianie		79,598

				odpłatność mieszkańców za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą RM		9,000

				dochody związane z realizacją zadań zleconych		2,500

				wynagrodzenia z tyt. terminowego wpłacania podatków   na rzecz budżetu państwa		140

		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		68,200

				wpłaty za wyżywienie		22,000

				opłata z tytułu przygotowania posiłków w żłobku		46,200

		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		300,290

				dotacja z powiatu na OPP		75,000

				wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku		225,290

		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,565,567

				środki z EFRR - rurociąg tłoczny - refundacja wydatków poniesionych przez gminę		1,563,567

				opłata za korzystanie z szaletów miejskich		1,000

				opłata produktowa		1,000

				DOCHODY  OGÓŁEM		39,464,485
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wydatki (2)

				Załącznik nr 2

				do uchwały Rady Miejskiej

				w Pyskowicach  nr …………………………

				w sprawie budżetu miasta na 2007r.

		WYDATKI BUDŻETU MIASTA PYSKOWICE

		DZIAŁ ROZDZ.		NAZWA		PLAN WYDATKÓW

		010		ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO		4,000

		01030		Izby rolnicze		4,000

				wydatki bieżące		4,000

		500		HANDEL		52,000

		50095		Pozostała działalność		52,000

				wydatki bieżące		52,000

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7,500

		600		TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ		2,189,030

		60004		Lokalny transport zbiorowy		680,000

				wydatki bieżące		680,000

		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		6,730

				wydatki bieżące		6,730

		60016		Drogi publiczne gminne		1,490,300

				wydatki bieżące		650,300

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5,300

				wydatki majątkowe		840,000

		60095		Pozostała działalność		12,000

				wydatki bieżące		12,000

		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7,427,516

		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6,718,895

				wydatki bieżące		6,718,895

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		27,135

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		482,916

				wydatki bieżące		282,916

				wydatki majątkowe		200,000

		70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		213,705

				wydatki majątkowe		213,705

		70095		Pozostała działalność		12,000

				wydatki bieżące		12,000

		710		DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA		352,200

		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		140,000

				wydatki bieżące		140,000

		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		45,000

				wydatki bieżące		45,000

		71035		Cmentarze		48,100

				wydatki bieżące		48,100

		71095		Pozostała działalność		119,100

				wydatki bieżące		119,100

		750		ADMINISTRACJA  PUBLICZNA		5,137,452

		75011		Urzędy wojewódzkie		460,700

				wydatki bieżące		460,700

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		404,900

		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		244,000

				wydatki bieżące		244,000

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4,337,452

				wydatki bieżące		4,258,120

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3,283,500

				wydatki majątkowe		79,332

		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90,000

				wydatki bieżące		90,000

		75095		Pozostała działalność		5,300

				wydatki bieżące		5,300

		751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI  I  OCHRONY  PRAWA  ORAZ   SĄDOWNICTWA		3,300

		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3,300

				wydatki bieżące		3,300

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2,410

		752		OBRONA  NARODOWA		2,500

		75212		Pozostałe wydatki obronne		2,500

				wydatki bieżące		2,500

		754		BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA		618,300

		75414		Obrona cywilna		11,500

				wydatki bieżące		11,500

		75416		Straż Miejska		580,800

				wydatki bieżące		580,800

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		540,800

		75495		Pozostała działalność		26,000

				wydatki majątkowe		26,000

		756		DOCHODY  OD  OSÓB PRAWNYCH,  OD  OSÓB  FIZYCZNYCH  I  OD  INNYCH  JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM		23,900

		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		23,900

				wydatki bieżące		23,900

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		19,900

		758		RÓŻNE ROZLICZENIA		790,000

		75818		Rezerwy ogólne i celowe		790,000

				Rezerwa ogólna		250,000

				Rezerwa celowa na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka		115,000

				Rezerwa celowa na odprawy dla zwalnianych z art.. 20 K.N., z przyczyn pracodawcy, odprawy emerytalne pracowników szkół, gimnazjów i przedszkoli		110,000

				Rezerwa na wypłatę świadczeń zdrowotnych z art.. 72 KN		15,000

				Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów, przedszkoli i OPP		300,000

		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11,822,429

		80101		Szkoły podstawowe		4,902,937

				wydatki bieżące		4,902,937

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4,013,500

		80104		Przedszkola		2,799,756

				wydatki bieżące		2,799,756

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2,089,300

		80110		Gimnazja		3,533,491

				wydatki bieżące		2,706,878

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2,317,987

				wydatki majątkowe		826,613

		80113		Dowożenie uczniów do szkół		5,000

				wydatki bieżące		5,000

		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		531,480

				wydatki bieżące		519,480

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		464,850

				wydatki majątkowe		12,000

		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49,765

				wydatki bieżące		49,765

		851		OCHRONA  ZDROWIA		361,800

		85153		Zwalczanie narkomanii		14,900

				wydatki bieżące		14,900

				w tym:

				dotacje		14,000

		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		205,100

				wydatki bieżące		205,100

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		73,000

				dotacje		25,500

		85195		Pozostała działalność		141,800

				wydatki bieżące		141,800

				w tym:

				dotacje		140,000

		852		POMOC  SPOŁECZNA		7,174,094

		85202		Domy pomocy społecznej		24,800

				wydatki bieżące		24,800

		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3,617,051

				wydatki bieżące		3,617,051

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		100,671

		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		21,000

				wydatki bieżące		21,000

		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1,041,150

				wydatki bieżące		1,041,150

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1,440

		85215		Dodatki mieszkaniowe		1,455,000

				wydatki bieżące		1,455,000

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5,000

		85219		Ośrodki pomocy społecznej		877,595

				wydatki bieżące		871,595

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		789,600

				wydatki majątkowe		6,000

		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57,900

				wydatki bieżące		57,900

				w tym:

				dotacje		57,000

		85295		Pozostała działalność		79,598

				wydatki bieżące		79,598

		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		498,713

		85305		Żłobki		498,713

				wydatki bieżące		498,713

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		401,183

		854		EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA		661,747

		85401		Świetlice szkolne		253,957

				wydatki bieżące		253,957

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		237,510

		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		127,500

				wydatki bieżące		127,500

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		113,892

		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		225,290

				wydatki bieżące		225,290

		85415		Pomoc materialna dla uczniów		55,000

				wydatki bieżące		55,000

		900		GOSPODARKA KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA		3,606,424

		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2,038,064

				wydatki majątkowe		2,038,064

		90002		Gospodarka odpadami		300,000

				wydatki bieżące		300,000

		90003		Oczyszczanie miast i wsi		420,000

				wydatki bieżące		420,000

		90004		Utrzymanie zieleni  w miastach i gminach		280,360

				wydatki bieżące		280,360

		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		524,000

				wydatki bieżące		450,000

				wydatki majątkowe		74,000

		90095		Pozostała działalność		44,000

				wydatki bieżące		44,000

		921		KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO		1,403,310

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		864,910

				wydatki bieżące		864,910

				w tym:

				dotacje		864,910

		92116		Biblioteki		538,400

				wydatki bieżące		538,400

				w tym:

				dotacje		538,400

		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		517,420

		92601		Obiekty sportowe		367,520

				wydatki bieżące		367,520

				w tym:

				dotacje

		92695		Pozostała działalność		149,900

				wydatki bieżące		149,900

				w tym:

				dotacje		84,000

				WYDATKI OGÓŁEM		42,646,135
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 GFOŚiGW (9)

				Załącznik nr 9

				do uchwały Rady Miejskiej

				w Pyskowicach nr ……….

				w sprawie budżetu miasta na 2007r.

		PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

		I GOSPODARKI WODNEJ

		Dział		Nazwa		Kwota

		rozdział

		§

		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

				Stan środków na początek roku		1,000,000

				Przychody		200,000

		0690		Wpływy z różnych opłat		200,000

				Wydatki		1,100,000

		2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		60,000

		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		152,500

		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		5,000

		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10,500

		4300		Zakup usług pozostałych		353,000

		6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		519,000

				Stan środków na koniec  roku		100,000
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zadania zlecone (6)

						Załącznik nr 6

						do uchwały Rady Miejskiej

						w Pyskowicach nr ………………

						w sprawie budżetu miasta na 2007r.

		DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

		Dział,		Nazwa		Plan		Plan		Kwota dochodów

		rozdział				dochodów		wydatków		do

										odprowadzenia

										do budżetu

										państwa

		750		Administracja publiczna		81,025		81,025		72,900

		75011		Urzędy wojewódzkie		81,025		81,025		72,900

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		81,025

				dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego						72,900

				wydatki bieżące				81,025

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne				81,025

		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3,300		3,300

		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3,300		3,300

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		3,300

				wydatki bieżące				3,300

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne				2,410

		852		Pomoc społeczna		3,875,886		3,875,886		5,000

		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3,617,051		3,617,051		5,000

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		3,617,051

				Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego						5,000

				wydatki bieżące				3,617,051

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne				100,671

		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		21,000		21,000

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		21,000

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne				21,000

		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		237,835		237,835

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		237,835

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne				237,835

				Ogółem		3,960,211		3,960,211		77,900
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poroz. jst. (7)

				Załącznik nr 7

				do uchwały Rady Miejskiej

				w Pyskowicach nr …………….

				w sprawie budżetu miasta na 2007r.

		DOCHODY I WYDATKI  ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

		Dział,		Nazwa		Plan		Plan

		rozdział				dochodów		wydatków

		854		Edukacyjna opieka wychowawcza		75,000		75,000

		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		75,000		75,000

				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		75,000

				wydatki bieżące				75,000

				w tym:

				w tym wynagrodzenia i pochodne				67,700

				Ogółem		75,000		75,000



&L&"Arial,Kursywa"&8______________________________
załącznik nr 7 / strona &P



GPRPA (8)

				Załącznik nr 8

				do uchwały Rady Miejskiej

				w Pyskowicach nr …………….

				w sprawie budżetu miasta na 2007r.

		DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH     I WYDATKI  ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GPPiRPA ORAZ GPPN

		Dział,		Nazwa		Plan		Plan

		rozdział				dochodów		wydatków

		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem		220,000		0

		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		220,000		0

				opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		220,000

		851		Ochrona zdrowia		0		220,000

		85153		Zwalczanie narkomanii				14,900

				wydatki bieżące				14,900

				w tym:

				dotacje				14,000

		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				205,100

				wydatki bieżące				205,100

				w tym:

				wynagrodzenia i pochodne				73,000

				dotacje				25,500

				Ogółem		220,000		220,000
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środki unijne (5)

						Załącznik nr 5

						do uchwały Rady Miejskiej

						w Pyskowicach nr ……………

						w sprawie budżetu miasta na 2007r.

		WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW

		POCHODZĄCYCH  Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

		Lp		Nazwa zadania				Okres realiz. zad.		Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki w 2007r.

		1		Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka				2007      do 2008r.		1,830,000		630,000

										w tym:                  środki z EFRR           1 372 500;    środki własne        457 500		w tym:                  środki z EFRR           472 500;    środki własne        157 500

		2		Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z Miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach				2004      do 2007r.		7,650,321		189,000

										w tym:                  środki z EFRR           5 182 149;    środki własne        2 468 172;                 z tego:             budżet 1 079 172; GFOŚiGW 189 000;              PWiK 1 200 000		w tym:                 środki własne        189 000;                 z tego:             GFOŚiGW 189 000

		Razem nakłady finansowe								9,480,321		819,000
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dotacje (10)

				Załącznik nr 10

				do uchwały Rady Miejskiej

				w Pyskowicach nr ………….

				w sprawie budżetu miasta na 2007r.

		WYKAZ ZADAŃ I ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE DLA PODMIOTÓW

		NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

		NA REALIZACJĘ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINNEGO

		Zadanie przewidziane do realizacji w formie dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych				Kwota dotacji przewidzianej na realizację zadania

		Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu (piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, TAEKWONDO)				84,000

		Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo- rodzinnej				125,000

		Profilaktyka uzależnień				39,500

		Usługi paliatywne				15,000

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				57,000

		Razem				320,500
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Prognoza długu (11)

																						Załącznik nr 11

																						do uchwały Rady Miejskiej

																						w Pyskowicach nr ……………

																						w sprawie budżetu miasta na 2007r.

		Prognozowane kwoty długu na 2007r. i lata następne

		Lp.		Tytuł dłużny		Kwota długu na 31.12.2006r.		Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku

								2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		1.		Wyemitowane papiery wartościowe

		2.		Kredyty:

				* długoterminowe

				* krótkoterminowe

		3.		Pożyczki:

				* długoterminowe		73,994		1,934,944		1,731,058		1,527,172		1,323,286		1,119,400		915,514		711,628		533,722		355,816		177,910		0

				* krótkoterminowe

		4.		Przyjęte depozyty

		5.		Prognozowane dochody budżetowe		40,000,000		39,464,485		39,600,000		40,000,000		40,200,000		40,400,000		40,600,000		40,800,000		41,000,000		41,200,000		41,400,000		41,600,000

		6.		Wymagalne zobowiązania:

		a.		jednostek budżetowych

		b.		pozostałych jednostek ( zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikajace z:

				* ustaw

				* orzeczeń

				* udzielonych poręczeń i gwarancji

				* innych tytułów ( tym z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

		7.		Ogółem kwota zadłużenia		73,994		1,934,944		1,731,058		1,527,172		1,323,286		1,119,400		915,514		711,628		533,722		355,816		177,910		0
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WPI (4)

												Załącznik nr 4

												do uchwały Rady Miejskiej

												w Pyskowicach nr ……………

												w sprawie budżetu miasta na 2007r.

						WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

		Lp		Nazwa zadania		Cel i zakres zadania		Okres realiz. zad.		Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki w roku:						Jedn. realiz.

												2007		2008		2009

		1		Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka		Realizacja ustaleń "Strategii rozwoju miasta Pyskowice na lata 2000-2010". Budowa dróg: ul. Kazimierza Wielkiego, Jana III Sobieskiego, Al.. Jana Pawła II, Stefana Batorego		2007      do 2008r.		1,830,000		630,000		1,200,000				UM  Wydz.ARiPM

										w tym:                  środki z EFRR           1 372 500;    środki własne        457 500		w tym:                  środki z EFRR           472 500;    środki własne        157 500		w tym:                  środki z EFRR           900 000;    środki własne        300 000

		2		Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytom. - budynek nr 1		Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - budowa 24 mieszkań		2004      do 2007r.		749,455		63,705						UM  Wydz.ARiPM

		3		Budynek mieszkalny MTBS przy ul. Strzelców Bytom. - budynek nr 2		Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - budowa 24 mieszkań		2007      do 2009r.		1,300,000		150,000		500,000		650,000		UM  Wydz.ARiPM

		4		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1		Oszczędność energii, ochrona środowiska, zmniejszenie kosztów eksploatacji, poprawa stanu technicznego poprawa warunków nauczania		2006    do 2007r.		432,217		252,223						UM  Wydz.ARiPM

										w tym:      środki własne 261 156; pożyczka z WFOŚiGW       155 880;         dotacja z WFOŚiGW       15 181		w tym:      środki własne 155 156; pożyczka z WFOŚiGW       81 886;         dotacja z WFOŚiGW       15 181

		5		Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z Miasta Pyskowice do Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach		Likwidacja wyeksploatowanej oczyszczalni. Budowa przepompowni ścieków oraz 6,7 km rurociągów 2 x 280 mm, uzbrojenie 100 ha terenów inwestycyjnych, podłaczenie 60 gospodarstw domowych do kanalizacji sanitarnej		2004      do 2007r.		7,650,321		189,000						UM  Wydz.ARiPM

										w tym:                  środki z EFRR           5 182 149;    środki własne        2 468 172;                 z tego:             budżet 1 079 172; GFOŚiGW 189 000;       PWiK 1 200 000		w tym:                 środki własne        189 000;                 z tego:             GFOŚiGW 189 000

		6		Uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy ul. Czechowicka Wolnosci		Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - sprzedaż działek budowlanych. Opracowanie dokumentacji technicznej, budowa dróg tymczasowych, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa		2007    do 2008r.		820,000		345,000		475,000				UM  Wydz.ARiPM

										w tym:      budżet           405 000;            GFOŚiGW       415 000		w tym:      budżet           205 000;            GFOŚiGW       140 000		w tym:      budżet           200 000;            GFOŚiGW       275 000

		7		Uregulowanie gospodarki wodnościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna i Zaolszany		Oczyszczenie wód rzeki  Dramy i zbiornika Dzierżno, ilość ścieków - 200 m3/d		2004    do 2007r.		1,841,624		1,833,064						UM  Wydz.ARiPM

										w tym:      środki własne       62 560;       pożyczka z WFOŚiGW       1 779 064		w tym:                środki własne        54 000;             pożyczka z WFOŚiGW         1 779 064

		Razem nakłady finansowe								14,623,617		3,462,992		2,175,000		650,000
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deficyt (3)

				Załącznik nr 3

				do uchwały Rady Miejskiej

				w Pyskowicach nr ……………..

				w sprawie budżetu miasta na 2007r.

		ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

		Przychody budżetu

				w tym:

		952		Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1,860,950

		957		Nadwyżki z lat ubiegłych		1,393,676

		Dochody budżetu				39,464,485

				Razem przychody i dochody		42,719,111

		Rozchody budżetu				0

				w tym:

		963		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		72,976

		Wydatki budżetu				42,646,135

				Razem rozchody i wydatki		42,719,111
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UCHWAŁA


Rady Miejskiej w Pyskowicach


w sprawie: budżetu miasta na 2007 r.


Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami),  art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2, w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.  2005r. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami),  uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr X/113/2003 z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu działając na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach

u c h w a l a

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości



39 464 485 zł

2. Szczegółowy plan dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości



42 646 135 zł

2. Szczegółowy plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3


1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości



3 181 650 zł


2. Deficyt budżetu miasta zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:


1) pożyczek w kwocie




1 860 950 zł,

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie

1 320 700 zł.


§ 4


1. Ustala się przychody budżetu w kwocie


3 254 626 zł


2. Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie


72 976 zł.

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3  do niniejszej uchwały.


§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 







1 860 950 zł 

§ 6

1. Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych na kwotę 3 462 992 zł. 2. Szczegółowe zestawienie programów inwestycyjnych  o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 


§ 7

1. Ustala się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 819 000 zł.

 2. Szczegółowe zestawienie programów o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 8

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wynikających z umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.


§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dotacje dla miejskich instytucji kultury w wysokości


1 770 830 zł

w tym dla:


1) Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu


1 232 430zł


2) Miejskiej Biblioteki Publicznej



538 400 zł


§ 13

1. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w wysokości





320 500 zł


2. Szczegółowe zestawienie zakresu i kwot dotacji o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.


§ 14

Tworzy się rezerwy:


1) ogólną









250 000 zł


2) celową na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z art. 72 K.N.

15 000 zł


3) celową na remonty szkół, gimnazjów, przedszkoli, żłobka



115 000 zł


4) celową na odprawy dla zwalnianych z art. 20 K.N.,


      z przyczyn pracodawcy oraz odprawy emerytalne pracowników 


      szkół, gimnazjów i przedszkoli






110 000 zł


5) celową na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół, gimnazjów


      i przedszkoli








300 000 zł


§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych do wysokości określonej w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008r.  łącznie do kwoty 1 000 000 zł,

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań wieloletnich innych niż określone w pkt 1 i 2 łącznie do kwoty 3 000 000 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia środków za wyjątkiem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, 

5) lokowania wolnych środków na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2006 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 17

Ustala się, że:


1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków  dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.


§ 19

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Ponadto zobowiązuje się Burmistrza Miasta do podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w terminie 10 dni od jej podjęcia.
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