
Bielsko-Biała, 27 stycznia 2023 r. 

 

 

RM.0003.14.2023 

 

 

Pan 

Roman Matyja  

Radny Rady Miejskiej 

w Bielsku-Białej 

 

 

 

 

dotyczy: odpowiedzi na interpelację RM.0003.14.2023 z 13 stycznia 2023 r. 

w sprawie informacji o wstępnym bilansie ekonomicznym miasta  

Bielska - Białej na koniec 2022 roku 

 

 

W odpowiedzi na interpelację przekazuję następujące dane: 

 w złotych i groszach 

Wyszczególnienie 
Wykonanie  

za 2022 rok  

1. Dochody ogółem 1.498.443.418,22  

    w tym: dochody bieżące 1.397.938.829,37  

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 344.428.369,73  

3. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 42.681.389,00  

4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 18.315.372,05  

5. Subwencja ogólna 337.427.967,00  

a) bieżąca 331.827.967,00 

         w tym: subwencja oświatowa 323.954.265,00  

b) majątkowa 5.600.000,00 

6. Wpływy z podatku od nieruchomości 181.401.642,41  

7. Wpływy ze środków pochodzących z budżetu UE 64.949.156,24  

    a) bieżące  6.826.980,97  

    b) majątkowe 58.122.175,27  

8. Wpływy ze sprzedaży majątku 20.381.149,74  
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 w złotych i groszach 

Wyszczególnienie 
Wykonanie  

za 2022 rok  

9. Wydatki ogółem 1.571.043.094,85  

   a) wydatki bieżące 1.317.127.582,66  

       w tym:  

      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 511.935.402,71  

      - remonty  7.803.709,73  

      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 7.825.528,64  

      - obsługa długu miasta 12.887.519,42  

  b) wydatki majątkowe 253.915.512,19  

      w tym: wydatki inwestycyjne 253.915.512,19  

                 z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem  

                             środków UE 
45.597.296,53  

10. Nadwyżka operacyjna 80.811.246,71 

11. Kwota zadłużenia  432.186.761,65  

12. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) -72.599.676,63 

 

Przedstawione dane w tabeli mają charakter wstępny i wynikają  

ze sporządzonego sprawozdania miesięcznego za grudzień 2022 r. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej, termin przekazania Rb-NDS - sprawozdania  

o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2022 r.  

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach upływa 20 lutego 2023 r.  

W sprawozdaniu Rb-NDS zostaną wykazane roczne kwoty wykonania dochodów  

i wydatków budżetu Miasta, a także między innymi kwota deficytu budżetu i nadwyżki 

operacyjnej. Po przekazaniu sprawozdań do RIO, sprawozdanie Rb-NDS będzie 

niezwłocznie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej. 

 

 

PREZYDENT MIASTA 

BIELSKA-BIAŁEJ 

 

 

JAROSŁAW KLIMASZEWSKI 

 

 


