
(1) Na podstawie art. 14 pkt 2 litera a, b, c, d ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych 
(Dz. U z 2005r. nr 249 poz. 2104 z pozniejszyrni zrnianarni) Burrnistrz Miasta Pyskowice podaje do 
publicznej wiadornosci: 

1. lnformacjq o wykonaniu budzetu miasta Pyskowice za 2006r. 

2. lnformacjq o wysokosci wymagalnych zobowiazan 

Wyszczegolnienie 
Dochody 
Wydatki 
Nadwyzkaldeficyt 

Zobowiqzania wyrnagalne budtetu rniasta na dzien 31.12.2006r. wyniosly 601,99 zl i w calosci stanowily 
zobowiqzania placowek oswiatowych: ZS 219,08 zl; G-1 382,91 zl 

3. lnformacjq o kwotach dotacji otrzymanych z budzetow j.s.t. oraz kwotach 
dotacji udzielonych innym j.s.t. w 2006r. 

Plan wg uchwaly 
budietowej 

45 543 046 
49 570 61 0 
-4 027 564 

Plan po zrnianach 
41 448 181 
46 295 081 
-4 846 900 

Kwota dotacji w z l  

I I~owia t  Gliwicki - zakup sprzetu rnedycznego dla Szpitala Powiatowego w 1 

Wykonanie planu 
38 879 764 
43 431 188 
-4 551 424 

Nazwa jednostki sarnorzqdu terytorialnego - przeznaczenie dotacji 

1 Dotacje przekazane innyrn j.s.t. 

Grnina Gliwice - dotacja z GFOS~GW przeznaczona na dofinansowanie 
kontynuacji rozpoczetego w 2005r. rernontu elewacji wraz z 
terrnornodernizacjq i usunieciern plyt azbestowo-betonowych z budynku 

81 51 1 

40 000 

Powiat Gliwcki - rernont drog powiatowych polozonych na terenie rniasta 
Pvskowice. 

Wojewodztwo Slqskie - dotacja z GFOS~GW przeznaczona na wykonanie 
konserwacji cieku Drarny 

50 000 
221 51 1 

stratnicy ~ednost-ki~atowniczo-Gniczej PSP w ~~skowicach  
- 

Razern dotacje przekazane 

Dotacje otrzyrnane z innych j.s.t. 

Grnina Pyskowice w 2006r. nie udzielila poreczen i gwarancji. 

10 635 

5 312 

2 141 

65 000 
83 088 

Powiat Gliwicki - dotacja na realizacje zadan obrony cywilnej 
Grnina Zbroslawice - dotacja na pokrycie kosztow pobytu dziecka z Grniny 
Zbroslawice w Miejakirn tlobku lntegracyjnyrn w Pyskowicach 
Grnina WielowieS - dotacja na pokrycie kosztow pobytu dziecka z Grniny 
WielowieS w Miejakirn aobku lntegracyjnyrn w Pyskowicach 
Powiat Gliwicki - dotacja na pokrycie kosztow finansowania Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Pyskowicach 
Razern dotacje otrzyrnane 

4. lnformacjq o udzielonych w 2006r. porqczeniach i gwarancjach. I 


