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Informacja o zaloieniach do projektu budietu 
miasta Pyskowice na 2OlOr. 

Prognozowane dochody budzetu miasta ustalono w wysokoici 45 874 778,63 zl, 
natorniast wydatki zaplanowano w wysokosci 49 948 767,99 zl. Jako zrodla pokrycia 
deficytu w wysokoici 4 073 989,36 zl  wskazano nadwyzke budzetu z tat ubieglych 
(3 128 185,36 zl), wolne i rodki  wynikajqce z rozliczeri pozyczek z lat ubieglych (945 
804 zl). 

DOCHODY 
Dochody podatkowe ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009 

uwzgledniajqc analize Sciqgalnoici podatkow oraz zrniany w przepisach podatkowych. 
Zalozono wzrost stawek podatku od nieruchornoici o 3,5°/~, utrzyrnanie stawek podatku 
od srodk6w transportowych na niezrnienionyrn poziornie. 

Udzial w podatku dochodowyrn od osob fizycznych zaplanowano zgodnie 
z otrzyrnanyrn zawiadornieniern Ministra Finansow. 

Pozostale dochody wlasne przyjeto do projektu budzetu na podstawie wyliczen 
szacunkowych oraz wplywow tych dochodow za I11 kwartal 2009 r. 

Dotacje i subwencje przyjeto do projektu na podstawie zawiadornieri 
otrzyrnanych z Ministerstwa Finansow, Urzedu Wojewodzkiego w Katowicach, Delegatury 
Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 

WYDATKI 
W projekcie budzetu zaplanowano Srodki umozliwiajqce realizacje zadaii 

z r6znych dziedzin zycia spolecznego, w tyrn rniedzy innyrni: gospodarka rnieszkaniowa, 
drogi publiczne, oiwiata i wychowanie, opieka spoleczna, gospodarka kornunalna i inne. 
Zaplanowano ta kze srod ki zapewniajqce prawidlowe fun kcjonowanie poszczegolnych 
jednostek organizacyjnych. Planujqc srod ki na w/w wydatki biezqce ograniczono je do 
niezbednego minimum. Zaplanowane zostaly na poziornie przewidywanego wykonania 
ro ku biezqcego. 

Na wydatki rnajqtkowe zaplanowano kwote 3 767 603,99 zl, co stanowi 7/54 O/O 

wydatk6w og6lem. Z czego kwote 2 766 440,99 zl  przeznaczono na realizacje zadari 
ujetych w Wieloletnirn Prograrnie Inwestycyjnyrn: 

- budowa drog na osiedlu dornow jednorodzinnych przy ul. Wieczorka, 
- budynek MTBS przy ul. Strzelc6w Bytornskich - budynek nr 2, 
- uzbrojenie dzialek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu przy 

ul. Czechowicka - Wolnosci, 
- budowa kanalizacji w ul. Oiwiecirnskiej i pl. ~ w i r k i  i Wigury, 
- rewitalizacja Rynku. 

Wsr6d innych zaplanowanych zadari inwestycyjnych wyrnienid nalezy: budowe 
chodnika w ciqgu ul. wyszyriskiego, budowe zatok parkingowych w ciqgu ul. Wieczorka 1, 
Wojska Polskiego 15, budowa parkingow przy ul. Traugutta 57 i Wojska Polskiego 25, 
zagospodarowanie terenu podworka przy ul. Drzyrnaly Boczna 1, modernizacje 
zadaszenia dornu pogrzebowego na crnentarzu kornunalnyrn, budowe oswietlenia 
ulicznego na osiedlach dorn6w jednorodzinnych przy ul. Wieczorka oraz Czechowicka - 
Wolnoici, budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej. 


