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Na sesji rady, któ-
ra odbyła się 14 marca, 
uchwalono plan finanso-
wy Miasta – budżet na 
2007 rok.

Oto najważniejsze 
zapisy uchwały budże-
towej, całość natomiast 
dostępna jest na stronach 
internetowych Miasta 
(www.puszczykowo.pl) 
oraz w Urzędzie Miejskim.

Na co wydajemy najwięcej?
1. Transport – inwestycje związane z budową dróg, bieżące utrzymanie ulic, do-

finansowanie publicznego transportu. To zagadnienia priorytetowe dla miesz-
kańców, stąd tak duży udział tej grupy w tegorocznym budżecie. Największą 
inwestycją drogową będzie modernizacja ulicy Poznańskiej, na którą przezna-
czono w budżecie prawie 5 mln złotych. Jest to kwota wyższa niż początkowo 
zakładano, co wiąże się ze wzrostem cen na rynku budowlanym oraz rozsze-
rzeniem przedsięwzięcia o elementy infrastruktury okołodrogowej.

2. Oświata i wychowanie – utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów sta-
nowi ponad 20% budżetu Miasta. Wydatki te znacznie przekraczają wpływy 
osiągane z subwencji oświatowej, która w tym roku pokryje ona zaledwie 
47% wydatków Miasta na oświatę. Celem działań samorządu jest poprawie-
nie jakości świadczonych usług edukacyjnych. W związku z tym zaplanowano 
dwa przedsięwzięcia – termomodernizację obiektów Szkoły Podstawowej nr 2 
(724 500 zł) oraz tynkowanie Szkoły Podstawowej nr 1 (126 000 zł). Równie 
ważnym elementem polityki oświatowej będzie w tym roku szczegółowa ana-
liza kosztów funkcjonowania poszczególnych placówek i ich racjonalizacja. 
Mieszkańcy muszą być przekonani, że pieniądze publiczne przeznaczane na 
szkolnictwo są efektywnie wykorzystywane.

3. Gospodarka mieszkaniowa – dotyczy zagadnień związanych z gospodarką 
gruntami i nieruchomościami. W tym zakresie zabezpieczono kwotę na wy-
płatę odszkodowań związanych z zajęciem gruntów pod drogi, przeznaczono 
środki na wykup działki przy ul. Niwka Stara oraz zarezerwowano 1 mln zł na 
wykup terenu tzw. „Zakola Warty”. Na podstawie analizy stanu technicznego 
budynków komunalnych opracowano plan niezbędnych remontów, których 
łączny koszt w 2007 roku wyniesie prawie 400 tys. zł.

4. Administracja publiczna – utrzymanie Rady Miasta i funkcjonowanie Urzędu 
Miejskiego. Uprzedzając pytania mieszkańców informujemy, że w sumie rocz-
ne wynagrodzenia urzędników wyniosą nieco ponad 1, 5 mln zł. W tym dziale 
zwiększono znacząco kwotę na działania promocyjne, która w poprzednim 
projekcie była symboliczna. Przy szacowaniu kosztów utrzymania urzędu 
przeanalizowano możliwości ograniczenia niektórych wydatków związanych 
z bieżącą działalnością, takich jak opłaty za telefony, materiały biurowe itp.
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Dochody Miasta
1. Udziały w podatku PIT – ponad 10, 5 mln zł.
2. Podatki i opłaty lokalne – 4, 5 mln zł.
3. Środki zewnętrzne pozyskane na realizację modernizacji ul. Poznań-

skiej – 3, 6 mln zł. To nowa, w stosunku do lat poprzednich, pozycja 
w dochodach.

Wydatki Miasta
Wydatki budżetu na rok 2007 ustalono w wysokości 30.542.733 zł, 

z czego:
wydatki bieżące wyniosą  18.692.382 zł
w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe  4.740.004 zł
b) pochodne od wynagrodzeń 1.029.749 zł
c) dotacje z budżetu w kwocie 1.032.450 zł
d) wydatki na obsługę długu  209.000 zł
wydatki majątkowe wyniosą 11.850.351 zł


