Informacja o załoŜeniach do projektu budŜetu
miasta Pyskowice na 2009r.

Prognozowane dochody budŜetu miasta ustalono w wysokości 47 094 915 zł,
natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 51 345 511 zł. Jako źródła pokrycia
deficytu w wysokości 4 250 596 zł wskazano nadwyŜkę budŜetu z lat ubiegłych
(2 302 458 zł), wolne środki wynikające z rozliczeń poŜyczek z lat ubiegłych
(1 114 804 zł), kredyt (833 334 zł)

DOCHODY
Dochody podatkowe ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008
uwzględniając analizę ściągalności podatków oraz zmiany w przepisach podatkowych.
ZałoŜono wzrost stawek podatku od nieruchomości o 4,2%, utrzymanie stawek podatku
od środków transportowych na niezmienionym poziomie.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie
z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansów.
Pozostałe dochody własne przyjęto do projektu budŜetu na podstawie wyliczeń
szacunkowych oraz wpływów tych dochodów za III kwartał 2008 r.
Dotacje i subwencje przyjęto do projektu na podstawie zawiadomień
otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

WYDATKI
W projekcie budŜetu zaplanowano środki umoŜliwiające realizację zadań
z róŜnych dziedzin Ŝycia społecznego, w tym między innymi: gospodarka mieszkaniowa,
drogi publiczne, oświata i wychowanie, opieka społeczna, gospodarka komunalna i inne.
Zaplanowano takŜe środki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych
jednostek organizacyjnych. Planując środki na w/w wydatki bieŜące ograniczono je do
niezbędnego minimum. Zaplanowane zostały na poziomie 104% przewidywanego
wykonania roku bieŜącego. Wydatki na energię zaplanowano na poziomie 110%
przewidywanego wykonania roku bieŜącego.
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6 321 448 zł, co stanowi 12,31 %
wydatków ogółem. Z czego kwotę 4 309 375 zł przeznaczono na realizację zadań ujętych
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:
- budowa chodnika z zatokami parkingowymi w ciągu ul. Poznańskiej,
- budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Wieczorka,
- budynek MTBS przy ul. Strzelców Bytomskich – budynek nr 2,
- modernizacja budynku i zaplecza sportowego ZS przy ul. Szkolnej 2,
- uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy
ul. Czechowicka – Wolności,
- budowa kanalizacji w ul. Oświęcimskiej i pl. świrki i Wigury,
- rewitalizacja Rynku.
Wśród innych zaplanowanych zadań inwestycyjnych wymienić naleŜy: budowę
chodnika w ciągu ul. Ogrodowej, budowę zatok parkingowych w ciągu ul. Dąbrowskiego,
zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Drzymały Boczna 1, wykonanie PT budowy
chodnika w ciągu ul. Wyszyńskiego na odcinku od skrzyŜowania z DK 94, PT budowy
zatok parkingowych w ciągu ul. Wojska Polskiego 2 -4, modernizację zadaszenia domu
pogrzebowego na cmentarzu komunalnym, budowę oświetlenia ulicznego, wykonanie PT
i budowę po 5 punktów oświetlenia na osiedlach domów jednorodzinnych przy
ul. Wieczorka oraz Czechowicka – Wolności, kontynuację makroniwelacji terenu Szpitalna
– Poznańska, budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach rządowego programu
„Orlik 2012”.

