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Budżet Chorzowa na 2017 r. uchwalony
2016-12-23 07:52 Aktualności
723 907 269 zł – to kwota, która przeznaczona zostanie na wydatki w budżecie
Chorzowa na 2017 rok. 22 grudnia podczas XXX Sesji Rady Miasta radni przyjęli projekt
uchwały budżetowej. Wśród największych inwestycji zaplanowanych na rok 2017 oraz w
Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się m.in.: rewitalizacja chorzowskiego rynku,
przebudowa budynku przy ul Omańkowskiej na potrzeby Przedszkola nr 9, adaptacja
budynku na nową siedzibę OPS, modernizacja basenu przy pl. Powstańców Śląskich,
środki dla SP ZOZ ZSM na budowę pawilonu szpitalnego czy modernizacja placu zabaw w
Parku Róż. W budżecie dominują wydatki na zadania realizowane w dwóch sferach
gospodarki miejskiej, a mianowicie na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz
pomocy społecznej.
681.716.377,79 zł to łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2017.
Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów
i wydatków, wyniesie 42.190.891,21 zł. Nadwyżka operacyjna liczona jako dodatnia
różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, dająca jednostce
samorządu terytorialnego możliwość realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych,
wynosi w projekcie budżetu miasta 13.132.805,79 zł. - Budżet Chorzowa na 2017 rok
będzie zdecydowanie inwestycyjny, o czym świadczy poziom wydatków majątkowych.
Dzięki temu sfinansowane zostaną nie tylko duże projekty w centrum miasta, jak
modernizacja

Rynku,

ale

także

ważne

inwestycje

we

wszystkich

dzielnicach.

Przewidujemy również wysokie dochody majątkowe, pochodzące w większości z dotacji
unijnych. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie na temat projektu
budżetu Chorzowa na rok 2017, możliwości sfinansowania deficytu oraz WPF. Komisje
stałe Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu. Podczas głosowania, które
odbyło się 22 grudnia, budżet poparło 18 radnych, 4 było przeciw, a 2 wstrzymało się od
głosu. Stabilną sytuację finansową miasta potwierdził najnowszy raiting Fitcha. Nasze
oceny się nie zmieniły, co przekłada się na bardzo korzystne oprocentowanie kredytów.
Podczas tej samej sesji radni wyrazili zgodę na przesunięcia w budżecie związane z
prolongatą pożyczki dla spółki Ruch Chorzów. Warunkiem wydłużenia spłaty długu były
dodatkowe zabezpieczenia w postaci hipoteki na kwotę 6 mln zł. Spółka Ruch Chorzów
przyjęła nasze warunki, dzięki czemu udało się wzmocnić zabezpieczenie pożyczki

udzielonej przez miejską spółkę Centrum Przedsiębiorczości.

