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(1 1 Informacja o zaloieniach do projektu budietu 

miasta Pyskowice na 2008r. 

Prognozowane dochody budietu miasta ustalono w wysokosci 40  775 693 zl, 
natorniast wydatki zaplanowano w wysokosci 42 702 705 zl. Jako irodla pokrycia 
deficytu w wysokoSci 1 927 012 z l  wskazano nadwyzke budzetu z lat ubieglych. 

DOCHODY 
Dochody podatkowe ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007 

uwzgledniajqc analize SciqgalnoSci podatk6w oraz zmiany w przepisach podatkowych. 
Zaloiono wzrost stawek podatku od nieruchomoSci o okolo 2,2°/~, utrzymanie stawek 
podatku od Srodk6w transportowych na niezmienionym poziomie. 

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

Pozostale dochody wlasne przyjeto do projektu budzetu na podstawie wyliczen 
szacunkowych oraz wplyw6w tych dochod6w za 111 kwartal 2007 r. 

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

WYDATKI 
W projekcie budzetu zaplanowano Srodki umozliwiajqce realizacje zadari 

z roznych dziedzin iycia spolecznego, w tym miedzy innyrni: gospodarka mieszkaniowa, 
drogi publiczne, oSwiata i wychowanie, opieka spoleczna, gospodarka komunalna i inne. 
Zaplanowano takze Srodki zapewniajqce prawidlowe funkcjonowanie poszczegolnych 
jednostek organizacyjnych. Planujqc irodki na w/w wydatki biezqce ograniczono je do 
niezbednego minimum. Zaplanowane zostaly na poziomie 103% przewidywanego 
wykonania roku bieiqcego. 

Na wydatki majqtkowe zaplanowano kwote 2 783 250 zl, co stanowi 6/52 O/O 

wydatkow ogolem. Z czego kwote 2 440 750 z l  przeznaczono na realizacje zadan ujetych 
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym: 

- budowa dr6g na osiedlu dom6w jednorodzinnych przy ul. Wieczorka, 
- budynek MTBS przy ul. Strzelc6w Bytomskich - budynek nr  2, 
- uzbrojenie dzialek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy 

ul. Czechowicka - WolnoSci, 
- budowa oSwietlenia w parku na pl. Pilsudskiego, 
- budowa ic ie iek rowerowych, 
- rewitalizacja Rynku. 

WSrod innych zaplanowanych zadan inwestycyjnych wymieni i  naleiy: budowe 
zatoki parkingowej przy ul. Szopena 11, budowe zatok postojowych przy ul. Szpitalnej i 
Wojska Polskiego, zagospodarowanie terenu podworka przy ul. Drzyrnaly Boczna 1, 
wykonanie kanalizacji deszczowej i utwardzenie (podbudowa) ul. Czeremchy, wykonanie 
PT zatoki postojowej przy Przedszkolu nr 4, wykonanie PT chodnika w ciqgu ul. 
Ogrodowej, budowa oiwietlenia ulicznego w ciqgu ulic Wielowiejskiej i Poznanskiej - 
kontynuacja. 
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