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lnformacja o zaloieniach do projektu budietu miasta Pyskowice na 2011r.

Prognozowane dochody budzetu miasta ustalono w wysokosci 51 589 202,73 zl,
natomiast wydatki zaplanowano w wysokosci 56 650 202,73 zl. Jako zrodla pokrycia deficytu
w wysokosci 5 061 000,OO zl wskazano:
nadwyzkq budzetu z lat ubieglych ( 3 771 457,77 zl),
pozyczkq z WFOS~GW(230 000,OO zl)
wolne Srodki wynikajqce z rozliczen pozyczek z lat ubieglych (1 059 542,23 zl)

DOCHODY
Dotacje i subwencje zaplanowano w wysokosci wynikajqcej z informacji otrzymanych
z Ministerstwa Finansow, Urzqdu Wojewodzkiego w Katowicach, Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Katowicach, Starostwa powiatowego w Gliwicach.
Udzial w podatku dochodowym od osob fizycznych zaplanowano zgodnie
z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Finansow.
Dochody podatkowe ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010,
uwzglqdniajqc analizq SciqgalnoSci podatkow. Zalozono utrzymanie stawek podatkowych na
poziomie 201Or.
WysokoSC pozostatych dochodow wlasnych przyjqto na podstawie wyliczeri
szacunkowych oraz analizy wplywow tych dochodow za Ill kwartal201 Or.

Wydatki bieiqce. W projekcie budzetu zaplanowano Srodki umozliwiajqce realizacje
zadan z roznych dziedzin zycia spolecznego, w tym miedzy innymi: z zakresu gospodarki
mieszkaniowej, drog publicznych, gospodarki komunalnej, oswiaty i wychowania, pomocy
spolecznej, kultury, kultury fizycznej i sportu. Zaplanowano Srodki zapewniajqce prawidlowe
funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych. Planujqc Srodki na wydatki biezqce
typu zakup srodkow czystosci, materialow biurowych, uslug telekomunikacyjnych itd.
ograniczono je do niezbednego minimum. Zaplanowane zostaty na poziomie
przewidywanego wykonania roku 2010.
Wydatki majqtkowe. Na wydatki majqtkowe zaplanowano kwotq 6 730 741,51 zl, co
stanowi 11,88 % wydatkow ogolem.
Wydatki majqtkowe zaplanowane zostaly w wysokosci umozliwiajqcej zarowno
realizacjq przedsiqwziqc wieloletnich, ujqtych wzalqczniku do uchwaly w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej jak rowniez zadan jednorocznych i jednorazowych
zakupow inwestycyjnych.

Zadaniami wvnikaiacymi z WPF sa:
- wdrozenie interoperacyjnego systemu platnosci elektronicznych ,,~lqskaKarta Uslug
Publicznych",
- budowa drog na osiedlu domow jednorodzinnych przy ul. Wieczorka,
- uzbrojenie dzialek pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu domow
jednorodzinnych ul. Czechowicka - Wolnosci,
- budynek MTBS przy ul. strzelcow Bytomskich, budynek nr 2,
- rewitalizacja Rynku.

Wsrod zadan inwestvcvinvch iednorocznvch wymienic nalezy miedzy innymi: budowa
chodnika w ciqgu ul. Kard. Wyszynskiego, budowa zatok parkingowych przy ul. Matejki,
budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego 2 - 8, przebudowa skrzyzowania ul. Gliwickiej z
ul. Kard. Wyszynskiego, kontynuacja przebudowy domu pogrzebowego na cmentarzu
komunalnym, kontynuacja budowy oswietlenia ulicznego na ul. Poznanskiej w kierunku
cmentarza oraz na osiedlach domow jednorodzinnych (Wieczorka, Czechowicka-Wolnosci),
modernizacja systemu cieplowniczego, urzqdzenie terenu zieleni w Ogrodku Jordanowskim i
w Parku Miejskim, budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkolach podstawowych (ZS, SP-4 kontynuacja).
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