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W budżecie Zabrza na 2012 rok zamiast deficytu jest nadwyżka

266 milionów złotych

na inwestycje!
95

Drugi etap poprawy gospodarki
wodno-ściekowej

mln zł

57

mln zł

Budowa Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej oraz rewitalizacja i adaptacja
obiektów poprzemysłowych

27

Kontynuacja budowy
Drogowej Trasy Średnicowej

mln zł

Ponad ćwierć miliarda złotych wyda w tym roku zabrzański samorząd na
inwestycje! Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na dalszą
modernizację miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, rozwój turystyki przemysłowej i kontynuację budowy Drogowej Trasy Średnicowej.

Budżet rozwoju
miasta
Małgorzata Mańka-Szulik,
prezydent Zabrza
Budżet Zabrza na 2012 rok
został opracowany w oparciu
o analizę aktualnej sytuacji finansowej miasta. Ukierunkowany jest na rozwój i inwestycje.
Warto zwrócić uwagę, że po raz
pierwszy od niepamiętnych czasów budżet nie przewiduje deficytu lecz 2-milionową nadwyżkę.
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Takiej zgodności podczas głosowania nad budżetem miasta nie
było w Zabrzu od dawna. Podczas
ostatniej w starym roku sesji
zaproponowany przez prezydent
Małgorzatę Mańkę-Szulik plan
wydatków na 2012 rok poparli
jednogłośnie wszyscy radni.
– Bardzo mnie cieszy taka zgodność, ponieważ kolejny raz przygotowaliśmy budżet rozwoju.
Dziękuję za jednomyślne głosowanie – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
W tegorocznym budżecie na inwestycje przeznaczono aż 266
mln zł. To o 124 mln zł więcej
niż przed rokiem, kiedy to nakła-

Budżet 2012 w liczbach:
843,2 mln zł – dochody
841,2 mln zł – wydatki
266,4 mln zł – wyd. majątkowe
574,8 mln zł – wydatki bieżące
2 mln zł – nadwyżka budżetowa
dy na ten cel określono na poziomie 142 mln zł. Na znacznie
wyższym poziomie niż rok temu
zaplanowano również inne kategorie budżetowe. O prawie 30
procent wyższy jest prognozowany poziom dochodów miasta. To
efekt dotacji na inwestycje z Unii
Europejskiej oraz wzrostu dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Wzrosły również wydatki bieżące.
Wynika to m.in. z konieczności
zapewnienia środków na
oświatę i pomoc społeczną. – Przy konstruowaniu
budżetu na każdym kroku
pamiętano o sytuacji gospodarczej w kraju oraz
negatywnych sygnałach
z rynków międzynarodowych, jak również o
konieczności
sprostania normom wyznaczonym
przez Ministerstwo Finansów
oraz konieczności zapewnienia
środków na założone działania
inwestycyjne – zastrzega Piotr
Barczyk, skarbnik miasta. (hm)
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DaniEl
DrOżyńSKi,

Dookoła ciągle się
tylko słyszy o kryzysie i trudnej sytuacji
gospodarczej. Super,
że Zabrze nie poddaje się takim nastrojom, tylko dynamicznie idzie do przodu.
Tak trzymać!
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