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Informacja o założeniach do projektu budżetu miasta Pyskowice na 2013r. 

Prognozowane dochody budżetu miasta ustalono w wysokości 52 171 938,00 zł, 
natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 53 051 298,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu 
wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych. 

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 2012, 
uwzględniając analizę ściągalności podatków. Założono wzrost stawek podatkowych o około 
4,0 %. 

Wysokość pozostałych dochodów własnych przyjęto na podstawie wyliczeń 
szacunkowych oraz analizy wpływów tych dochodów za III kwartał 2012r. 

WYDATKI 

Wydatki bieżące. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 49 352 600,20 zł. 
Zaplanowano środki na 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. Z uwagi na 
trudną sytuację finansową planując środki na wydatki bieżące ograniczono je do 
niezbędnego minimum. 

Wydatki majątkowe. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 698 697,80 zł, co 
stanowi 6,97% 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", 
- uzbrojenie działek na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka, 
-przebudowa ul. Strzelców Bytomskich (od ul. Szpitalnej do ul. Wielowiejskiej). 

Wśród zadań inwestycyjnych jednorocznych wymienić należy między innymi 
następujące zadania: budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych ul. Czechowicka
Wolności, budowa ul. Polnej, przebudowa chodnika ul. Osiedlowa, budowa zatok 
parkingowych przy ul. Dworcowej, modernizacja ul. i chodnika ul. Traugutta, budowa miejsc 
parkingowych i rozbudowa wjazdu - Pl. Piłsudskiego/Strzelców Bytomskich 14, budowa 
zatoki parkingowej i remont chodnika przy ul. Dąbrowskiego 5, przebudowa ul. Młyńskiej, 

wykonanie dojazdu oraz zagospodarowanie terenu - budynek ul. Piaskowa 1, przebudowa 
podwórka przy ul. Wojska Polskiego 5 i Paderewskiego 2, kontynuacja budowy oświetlenia 
ulicznego na ul. Poznańskiej w kierunku cmentarza oraz na osiedlach domów 
jednorodzinnych (Wieczorka, Czechowicka-Wolności), rozbudowa s1ec1 monitoringu 
miejskiego (pl. Kopernika), zagospodarowanie terenu po byłej kotłowni przy 
ul. Paderewskiego. 
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