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Informacja o założeniach do projektu budżetu miasta Pyskowice na 2012r. 

Prognozowane dochody budżetu miasta ustalono w wysokości 52 807 952,00 zł, 
natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 54 948 759,11 zł. Jako źródła pokrycia deficytu 
w wysokości 2 140 807,11 zł wskazano: 

• nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych ( 973 807,11 zł), 

• pożyczkę (600 000,00 zł) 
• wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych (567 000 zł) 

DOCHODY 

Dotacje i subwencje zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji otrzymanych 
z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego w Katowicach, Starostwa powiatowego w Gliwicach. 

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

Dochody podatkowe ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011, 
uwzględniając analizę ściągalności podatków. Założono wzrost stawek podatkowych o około 
4,2 %. 

Wysokość pozostałych dochodów własnych przyjęto na podstawie wyliczeń 
szacunkowych oraz analizy wpływów tych dochodów za III kwartał 2011 r. 

WYDATKI 

Wydatki bieżące. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 50 134 843 zł tj. na 
poziomie około 90% przewidywanego wykonania roku 2011. Zaplanowano środki 
umożliwiające realizację zadań z różnych dziedzin życia społecznego, w tym między innymi: 
z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dróg publicznych, gospodarki komunalnej, oświaty i 
wychowania, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej. Zaplanowano środki 
zapewniające prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych. Planując 
środki na wydatki bieżące typu zakup środków czystości, materiałów biurowych, usług 
telekomunikacyjnych itd. ograniczono je do niezbędnego minimum. 
Wydatki bieżące zaplanowano 

Wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4 813 916,11 zł, co 
stanowi 8,76% wydatków ogółem. 

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości umożliwiającej zarówno 
realizację przedsięwzięć wieloletnich, ujętych w załączniku do uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej jak również zadań jednorocznych i jednorazowych 
zakupów inwestycyjnych. 

Zadaniami wynikającymi z WPF są: 
-wdrożenie interoperacyjnego systemu płatności elektronicznych "Śląska Karta Usług 

Publicznych", 
- budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka, 
- modernizacja systemu ciepłowniczego opartego na Zakładzie Cieplnym przy 

ul. Poznańskiej, 
- rewitalizacja Rynku - remont i adaptacja pomieszczeń 11 piętra Ratusza. 



Wśród zadań inwestycyjnych jednorocznych wymienić należy między innymi 
następujące zadania: modernizacja ul. Strzelców Bytomskich, budowa zatok parkingowych 
przy ul. Dworcowej, poszerzenie miejsc parkingowych przy ul. Braci Pisko 7-9, budowa 
chodnika ul. Kard. Wyszyńskiego w kierunku Bytomia, kontynuacja budowy oświetlenia 
ulicznego na ul. Poznańskiej w kierunku cmentarza oraz na osiedlach domów 
jednorodzinnych (Wieczorka, Czechowicka-Wolności), wykonanie ogrodzenia i utwardzenie 
dojścia do placu zabaw na "Piacu dożynkowym", uzbrojenie działek pod budownictwo 
jednorodzinne na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka, budowa boisk 
wielofunkcyjnych "ORLIK" przy SP-6, rozbudowa sieci monitoringu miejskiego ("ORLIK" przy 
ZS, pl. Kopernika). 


