Na podstawie art. 14 pkt 1 litera a, b, c, d ustawy z dnia 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych
(Dz. U z 2005r. nr 249 poz. 2104 z p6iniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Pyskowice podaje do publicznej wiadomosci:

1. lnformacjq o wykonaniu budietu miasta Pyskowice za 2007r.
Plan wg uchwa4y
budzetowej
39 464 485,OO
42 646 135,OO
-3 181 650,OO

Wyszczegolnienie
Dochody
Wydatki
Nadwyikaldeficyt

Plan po zmianach
42 984 880,43
42 493 540,78
491 339,65

Wykonanie planu
43 848 457,60
40 374 962,95
3 473 494,65

2. lnformacjq o wysokosci wymagalnych zobowiazan na dzien 31.12.2007r.
Zobowiqzania wymagalne budietu rniasta na dzieri 31.12.2007r. wyniosly 99,71 zl i w calosci stanowily
zobowiqzania placowek oswiatowych: SP-4

3. lnformacjq o kwotach dotacji otrzymanych z budzetow j.s.t. oraz kwotach
dotacji udzielonych innym j.s.t. w 2007r.
Kwota dotacji w z4

-

Nazwa jednostki samorzqdu terytorialnego przeznaczenie dotacji

Dotacje przekazane innym j.s.t.
Powiat Gliwcki - opracowanie wstepnej dokumentacji projektu "Zaplecze
turystki rowerowej dla mieszkaricow zachodniej czesci Subregionu
4 250,OO Centralnego"
Powiat Gliwicki - wykonanie koncepcji projektu oraz wstepnego studium
2 500,OO wykonalnosci projektu "PIAP-y dla miezkancow Ziemi Gliwickiej"
Gmina Gliwice - pokrycie koszt6w pobytu dziecka z Gminy Pyskowice w
1 734,75 niepublicznym przedszkolu w Gminie Gliwice
Powiat Gliwcki - zakup kolonoskopu dla Szpitala Powiatowego w
Pyskowicach
32 000,OO
Gmina Mstow - usuwanie szkod powstalych na skutek kataklizmu
10 000,OO pogodowego w dniu 20 lipca 2007r.
Grnina Gliwice - dotacja z GFOS~GWprzeznaczona na dofinansowanie
kontynuacji rozpoczetego w 200%. remontu elewacji wraz z
termomodernizacjq i usunieciem plyt azbestowo-betonowych z budynku
60 000,OO strainicy Jednostki Ratowniczo-GaSniczej PSP w Pyskowicach
110 484,75 Razem dotacje przekazane

Dotacje ottzymane z innych j.s.t.
Wojewodztwo Slqskie - wykonanie projektu budowy chodnika w ciqgu drogi
37 820,OO wojewddzkiej nr DW 901 - ul. Poznanska
10 409,OO Powiat Gliwicki - realizacja zadan obrony cywilnej
Gmina Zbrosiawice - pokrycie kosztow pobytu dziecka z Gminy Zbrosiawice
8 779,17 w Miejakim tiobku lntegracyjnym w Pyskowicach
Gmina Toszek - pokrycie kosztow pobytu dziecka z Gminy WielowieS w
4 000,OO Miejakim tlobku lntegracyjnym w Pyskowicach
Powiat Gliwicki - pokrycie kosztow finansowania Ogniska Pracy
75 000,OO Pozaszkolnej w Pyskowicach
Powiat Gliwicki - pokrycie kosztow realizacji programow edu kacyjnych i
profilaktyczno-wychowawczych przez Ogniska Pracy Pozaszkolnej w
20 280,80 Pyskowicach w ramach rzqdowego programu "Zero tolerancji"
156 288,97 Razem dotacje otrzymane

4. lnformacjq o udzielonych w 2007r. porqczeniach i gwarancjach.
Gmina Pyskowice w 2007r. nie udzieliia porqczen i gwarancji.

