
 

Informacja o założeniach do projektu budżetu 
Miasta Pyskowice na 2005r. 

 
 
 

 Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 15 listopada br. do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Rady Miejskiej w Pyskowicach został 
przekazany projekt budżetu miasta na 2005r. Poniżej przedstawiam podstawowe założenia 
tego dokumentu. 
 
       Według projektu w przyszłym roku dochody budżetu miasta wyniosą 34 602 211 zł, 
a wydatki – 37 010 190 zł,  Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2 407 979 zł będzie część  
nadwyżki budżetu za 2004r. (2 157 979 zł) oraz preferencyjny kredyt (250 000 zł) na 
realizację zadania pn. „Uregulowanie gospodarki wodościekowej w ul. Wyszyńskiego, 
Rzeczna i Zaolszany”.  
 
    
 
DOCHODY  
  
 Dochody podatkowe ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2004 
uwzględniając analizę ściągalności podatków oraz zmiany w przepisach podatkowych. 
W podatku od nieruchomości zaplanowano wzrost o 16,7 %, w podatku od środków 
transportowych – wzrost o 9 %, w podatku rolnym – wzrost o 9,1 %.  
 
 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z 
zawiadomieniem Ministra Finansów. 
 Pozostałe dochody własne przyjęto do projektu budżetu na podstawie wyliczeń 
szacunkowych oraz wpływów tych dochodów za III kwartał 2004 r. 
 
 Dotacje i subwencje przyjęto do projektu na podstawie zawiadomień otrzymanych z 
Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
 
 
 
WYDATKI 
 
 W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33 273 240 zł na 
realizację zadań własnych i zleconych dla gminy między innymi: gospodarka mieszkaniowa, 
drogi publiczne, oświata i wychowanie, opieka społeczna, gospodarka komunalna i inne. 
 
 Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 516 950 zł, co stanowi 9,5 % 
wydatków ogółem. Z kwoty tej 2 794 150 zł przeznaczono na realizację zadań ujętych w 
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:  
 - budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 – 1 273 400 zł, 
 - budynek MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – 625 750 zł, 
 - budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z Pyskowic do COŚ w Gliwicach 
   645 000 zł, 



 - uregulowanie gospodarki wodościekowej w ul. Wyszyńskiego, Rzeczna  
    i Zaolszany – 250 000 zł. 
  
 Wśród innych zaplanowanych zadań inwestycyjnych wymienić należy: przebudowę 
skweru przy pl. Piłsudskiego - utwardzenie ciągów pieszych, zagospodarowanie terenu wokół 
hali sportowej – budowa parkingów, dojść, bieżni, zakup specjalnego wyposażenia, budowę 
kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla Strefy Aktywizacji Gospodarczej przy ul. Gliwickiej, 
współfinansowanie budowy drogowej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
901 w obrębie skrzyżowania z „obwodnicą miejską”. 
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