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UCHWAŁA NR II/16/10
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2010 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 
poz. 1240 z późn. zm./, art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, 
poz. 2104 z późn. zm./ w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm/, art. 4 ust.1 pkt 3, 4, 5, 6 i 12, art. 5 ust.1 pkt 
2, art. 7 ust.1 pkt 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
/Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm./ 

Rada Miasta Katowce 

uchwala: 

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2010 rok polegających na: 

1) zwiększeniu dochodów o kwotę             10.215.161 zł 

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę              1.828.811 zł 

3) zwiększeniu wydatków o kwotę               5.655.931 zł 

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę            19.476.432 zł 

5) zmniejszeniu przychodów o kwotę          22.206.851 zł 

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2010 rok polegających na przeniesieniu wydatków 
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 

§ 3. Dokonać zmiany na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków na 2010 rok na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, 
innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających 
zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały. 

§ 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2010 roku zgodnie 
z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Uzasadnienie

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2010 rok dokonuje się poprzez: 

1. zwiększenie dochodów o kwotę 10.215.161 zł 

z tytułu: 

– wpłaty odszkodowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości objęte 
lokalizacją rozbudowy węzła "Murckowska" w cieniu autostrady A4 – 1.050.000 zł 

– opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (3.500.000 zł), służebności 
gruntowych (10.000 zł), wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności (170.000 zł) – 3.680.000 zł 

– opłaty za niedotrzymanie obowiązujących terminów zabudowy – 200.000 zł, 

– kary za nieterminowe dostarczenie sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta – 1.456 zł, 

– spadków na rzecz Miasta jako spadkobiercy ustawowego – 105.864 zł, 

– grzywien w formie mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską za lata ubiegłe i rok bieżący – 
250.000 zł 

– części oświatowej subwencji ogólnej, w tym dla gminy zgodnie z decyzjami Ministra 
Finansów : ST5/4822/50g/BKU/10, ST5/4822/52g/BKU/10 (493.597 zł) i powiatu zgodnie z decyzjami 
Ministra Finansów : ST5/4822/52p/BKU/10, ST5/4822/55p/BKU/10 (324.519 zł) – 818.116 zł 

– środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę 
o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy – 750.000 zł 

– wpływów po likwidacji SP ZOZ Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego – 1.323.015 zł 

– odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 16.000 zł 

– zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 
40.000 zł 

– wpływów uzyskiwanych przez szkoły w związku z przyznaniem stypendium Prezesa Rady Ministrów 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 30.960 zł 

– zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku Vat za lata ubiegłe z tytułu zadań inwestycyjnych – 1.849.570 zł 

– wpłaty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z tytułu zwrotu (na podstawie wyroku sądowego) 
kary pieniężnej nałożonej na miasto Katowice za stosowanie praktyk monopolistycznych w zakresie 
udzielania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 100.180 zł 

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 1.828.811 zł 

z tytułu: 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Przeprowadzenie 
kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic – 599 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu SilesiaNet - budowa 
społeczeństwa informatycznego w subregionie centralnym województwa śląskiego – 277.132 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (50.648 zł) oraz budżetu państwa (8.938 zł) na 
realizację projektu Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z 
uwagi na odrzucenie wniosku o dofinansowanie – 59.586 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Przebudowa i remont 
bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek wraz z niezbędnym wyposażeniem 
i zapleczem – 49.160 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Rozbudowa bazy 
turystycznej Camping 215 w Katowicach – 5.160 zł 



Id: DPZLQ-JTEBS-ONOWT-MZXDX-MFQMI. Uchwalony Strona 2

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Modernizacja bazy 
hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego przy obiekcie Spodek w Katowicach – 1.437.174 zł 

3. zwiększenie wydatków o kwotę 5.655.931 zł 

z przeznaczeniem na: 

– uzupełnienie środków własnych na realizację projektu Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu 
turystyki biznesowej Katowic w związku ze zmniejszeniem środków z EFRR – 599 zł 

– uzupełnienie środków własnych na realizację projektu SilesiaNet - budowa społeczeństwa 
informatycznego w subregionie centralnym województwa śląskiego , w związku ze zmianą kwalifikowalności 
podatku VAT w ramach projektu – 254.494 zł 

– dotację dla szkół niepublicznych na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń 
do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół z tytułu otrzymania części oświatowej subwencji ogólnej 
dla gmin – 25.000 zł 

– dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi 
pracownikami celem ich przyuczenia do pracy ze środków pochodzących z Funduszu Pracy – 750.000 zł 

– zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach 
ubiegłych z dotacji – 40.000 zł, 

– stypendia Prezesa Rady Ministrów dla wyróżniających się uczniów szkół – 30.960 zł 

– uzupełnienie środków własnych na realizację projektu Przebudowa i remont bazy noclegowej Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek wraz z niezbędnym wyposażeniem i zapleczem – 49.160 zł 

– zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania pn. Katowice-oczyszczanie ścieków Projekt Nr 
2000/PL/16/P/PE/004 – 100.000 zł 

– dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych m.in. organizacji premiery sztuki przez Śląski Teatr 
Lalki i Aktora Ateneum – 17.178 zł, 

– uzupełnienie środków własnych na realizację projektu Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 
w Katowicach z uwagi na ograniczenie środków z EFRR – 5.160 zł 

– uzupełnienie środków własnych na realizację zadania Modernizacja obiektu „Spodek” w Katowicach, 
w tym bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego (z uwagi na odrzucenie wniosku 
o dofinansowanie) – 4.383.380 zł 

4. zmniejszenie wydatków o kwotę 19.476.432 zł 

przeznaczonych na: 

– ekspertyzy dotyczące zbycia udziałów w spółce MTK Sp. z o.o. celem dostosowania planu do 
faktycznego wykonania – 20.840 zł, 

– realizację inwestycji w zakresie obiektów drogowo-mostowych ze środków własnych z uwagi na 
zwiększenie udziału kredytu w finansowaniu zadania (wynikające z przesunięcia kredytu w nastepstwie 
ograniczenia środków na innych zadaniach inwestycyjnych) – 14.134.495 zł, 

– projekt Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 599 zł 

– administrowanie majątkiem pozostałym po zlikwidowanym Szpitalu im. Śniadeckiego z uwagi na 
przeniesienie własności budynków – 279.080 zł 

– realizację projektu SilesiaNet - budowa społeczeństwa informatycznego w subregionie centralnym 
województwa śląskiego ze środków EFRR – 277.132 zł 

– realizację zadania "Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul. Korczaka 11” w związku z jego zakończeniem – 
100.000 zł 

– realizację projektu Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych , 
w tym środków z EFS (50.648 zł) oraz budżetu państwa (8.938 zł) – 59.586 zł, 
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– projekt Przebudowa i remont bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek wraz 
z niezbędnym wyposażeniem i zapleczem ze środków EFRR – 49.160 zł 

– realizację projektu Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach ze środków EFRR – 5.160 
zł 

– realizację zadania Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012 " ze 
środków własnych w związku ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu państwa –167.000 zł 

– realizację projektu Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego przy obiekcie 
Spodek w Katowicach ze środków EFRR (1.437.174 zł) i wkładu własnego (2.946.206 zł) z uwagi na 
odrzucenie wniosku o dofinansowanie – 4.383.380 zł, 

5. zmniejszenie przychodów o kwotę 22.206.851 zł 

z tytułu : 

– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 

II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2010 rok dokonuje się poprzez: 

przeniesienie wydatków w kwocie 14.174.183 zł celem: 

– dostosowania planu inwestycji finansowanych kredytem EBI do potrzeb, w tym poprzez zmniejszenie 
kredytu na zadaniach: Modernizacja obiektu Spodek (9.226.804 zł), Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 
1 (2.521.150 zł), MDK Koszutka - filia Dąb (2.001.909 zł) i Pałac Młodzieży im. Prof. Kamińskiego (384.632 
zł) celem jego zwiększenia na obiektach drogowo-mostowych – 14.134.495 zł 

– pokrycia niedoborów na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego 
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku z uwagi na otrzymanie 
dotacji z budżetu państwa w wysokości niższej od planowanej – 34.688 zł 

– uzupełnienia wkładu własnego do zadania, w zakresie działań dotyczących likwidacji skutków powodzi, 
współfinansowanego dotacją z budżetu państwa – 5.000 zł 

III. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację: zadań inwestycyjnych, 
programów współfinansowanych środkami zagranicznymi oraz dotacji udzielanych z budżetu miasta 
dokonuje się zmian: 

– w załączniku nr 4a do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie planu niektórych zadań 
inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego; 

– w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie planu wydatków na programy 
i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi; 

– w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 rok w zakresie kwot dotacji udzielanych z budżetu 
miasta Katowice w 2010 roku. 
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dochody 9.12.2010 po autopopr

						BUDŻET OGÓŁEM

																						Załącznik Nr 1

						DOCHODY																do uchwały Rady Miasta Katowice

																						Nr II/16/10 z dnia 13.12.2010r.

		Zmiany budżetu miasta na 2010 rok																						( w złotych )

		Dz.		Rozdz.		T r e ś ć		Dochody ogółem				w tym:

												Dochody własne								Dotacje na zadania zlecone

												gminy				powiatu				gminie				powiatowi

								Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia

								(-)		(+)		(-)		(+)		(-)		(+)		(-)		(+)		(-)		(+)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		630				TURYSTYKA		599		0		599		0		0		0		0		0		0		0

				63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		599		0		599		0		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		599		0		599		0		0		0		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :		599		0		599		0		0		0		0		0		0		0

						*realizację projektu pn.:"Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic"		599		0		599		0		0		0		0		0		0		0

		700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0		4,930,000		0		4,930,000		0		0		0		0		0		0

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0		4,930,000		0		4,930,000		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		4,760,000		0		4,760,000		0		0		0		0		0		0

						- wpływy z majątku gminy, w tym:		0		4,760,000		0		4,760,000		0		0		0		0		0		0

						* opłaty pierwsze i opłaty roczne		0		3,500,000		0		3,500,000		0		0		0		0		0		0

						* opłaty za służebności gruntowe		0		10,000		0		10,000		0		0		0		0		0		0

						* wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych		0		1,050,000		0		1,050,000		0		0		0		0		0		0

						* opłata za niedotrzymanie obowiązujących terminów zabudowy		0		200,000		0		200,000		0		0		0		0		0		0

						dochody majątkowe		0		170,000		0		170,000		0		0		0		0		0		0

						- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0		170,000		0		170,000		0		0		0		0		0		0

		750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		277,132		107,320		277,132		107,320		0		0		0		0		0		0

				75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0		1,456		0		1,456		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		1,456		0		1,456		0		0		0		0		0		0

						- wpływy z tytułu kar umownych		0		1,456		0		1,456		0		0		0		0		0		0

				75095		Pozostała działalność		277,132		105,864		277,132		105,864		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		105,864		0		105,864		0		0		0		0		0		0

						-wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn na rzecz Miasta		0		105,864		0		105,864		0		0		0		0		0		0

						dochody majątkowe		277,132		0		277,132		0		0		0		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		277,132		0		277,132		0		0		0		0		0		0		0

						* realizację projektu pn.:"SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego:Miasto Katowice"		277,132		0		277,132		0		0		0		0		0		0		0

		754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0		250,000		0		250,000		0		0		0		0		0		0

				75416		Straż Miejska		0		250,000		0		250,000		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		250,000		0		250,000		0		0		0		0		0		0

						- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:		0		250,000		0		250,000		0		0		0		0		0		0

						* Straż Miejską		0		250,000		0		250,000		0		0		0		0		0		0

		758				RÓŻNE ROZLICZENIA		0		818,116		0		493,597		0		324,519		0		0		0		0

				75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0		818,116		0		493,597		0		324,519		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		818,116		0		493,597		0		324,519		0		0		0		0

						- część oświatowa subwencji ogólnej		0		818,116		0		493,597		0		324,519		0		0		0		0

		801				OŚWIATA I WYCHOWANIE		59,586		750,000		0		750,000		59,586		0		0		0		0		0

				80120		Licea ogólnokształcące		59,586		0		0		0		59,586		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		59,586		0		0		0		59,586		0		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na:		50,648		0		0		0		50,648		0		0		0		0		0

						*realizację projektu pn.: "Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych"		50,648		0		0		0		50,648		0		0		0		0		0

						- środki z budżetu państwa na :		8,938		0		0		0		8,938		0		0		0		0		0

						*realizację projektu pn.: "Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych"		8,938		0		0		0		8,938		0		0		0		0		0

				80195		Pozostała działalność		0		750,000		0		750,000		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		750,000		0		750,000		0		0		0		0		0		0

						- środki z Funduszu Pracy na :		0		750,000		0		750,000		0		0		0		0		0		0

						* dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy		0		750,000		0		750,000		0		0		0		0		0		0

		851				OCHRONA ZDROWIA		0		1,323,015		0		1,323,015		0		0		0		0		0		0

				85111		Szpitale ogólne		0		1,323,015		0		1,323,015		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		1,323,015		0		1,323,015		0		0		0		0		0		0

						- wpływy przejęte w związku z likwidacją szpitala				1,323,015		0		1,323,015		0		0		0		0		0		0

		852				POMOC SPOŁECZNA		0		56,000		0		40,000		0		16,000		0		0		0		0

				85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze																0		0		0

						dochody bieżące																0		0		0

						- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:																0		0		0

						* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej																0		0		0

				85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0		16,000		0		0		0		16,000		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		16,000		0		0		0		16,000		0		0		0		0

						- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:		0		16,000		0		0		0		16,000		0		0		0		0

						* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0		16,000		0		0		0		16,000		0		0		0		0

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0		40,000		0		40,000		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		40,000		0		40,000		0		0		0		0		0		0

						- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:		0		40,000		0		40,000		0		0		0		0		0		0

						* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		0		40,000		0		40,000		0		0		0		0		0		0

																0		0		0		0		0		0

																0		0		0		0		0		0

																0		0		0		0		0		0

																0		0		0		0		0		0

																0		0		0		0		0		0

																0		0		0		0		0		0

																0		0		0		0		0		0

																0		0		0		0		0		0

		854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		49,160		30,960		0		30,960		49,160		0		0		0		0		0

				85415		Pomoc materialna dla uczniów		0		30,960		0		30,960		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		30,960		0		30,960		0		0		0		0		0		0

						- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe		0		30,960		0		30,960		0				0		0		0		0

				85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		49,160		0		0		0		49,160		0		0		0		0		0

						dochody majątkowe		49,160		0		0		0		49,160		0		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		49,160		0		0		0		49,160		0		0		0		0		0

						* realizację projektu pn.: "Przebudowa i remont bazy noclegowej  wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach"		49,160		0		0		0		49,160		0		0		0		0		0

		900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0		1,949,750		0		1,949,750		0		0		0		0		0		0

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0		1,215,549		0		1,215,549		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		1,215,549		0		1,215,549		0		0		0		0		0		0

						- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich		0		1,215,549		0		1,215,549		0		0		0		0		0		0

				90002		Gospodarka odpadami		0		100,180		0		100,180		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		100,180		0		100,180		0		0		0		0		0		0

						- wpływy z tytułu zwrotu kary pieniężnej		0		100,180		0		100,180		0		0		0		0		0		0

				90095		Pozostała działalność		0		634,021		0		634,021		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		634,021		0		634,021		0		0		0		0		0		0

						- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z lat poprzednich		0		634,021		0		634,021		0		0		0		0		0		0

		926				KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT		1,442,334		0		1,442,334		0		0		0		0		0		0		0

				92601		Obiekty sportowe		1,442,334		0		1,442,334		0		0		0		0		0		0		0

						dochody majątkowe		1,442,334		0		1,442,334		0		0		0		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		1,442,334		0		1,442,334		0		0		0		0		0		0		0

						*realizację projektu pn.:"Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach"		5,160		0		5,160		0		0		0		0		0		0		0

						* realizację projektu pn.:"Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego w obiekcie Spodek w Katowicach"		1,437,174		0		1,437,174		0		0		0		0		0		0		0

						OGÓŁEM		1,828,811		10,215,161		1,720,065		9,874,642		108,746		340,519		0		0		0		0

						w tym:

						dochody bieżące		60,185		10,045,161		599		9,704,642		59,586		340,519		0		0		0		0

						dochody majątkowe		1,768,626		170,000		1,719,466		170,000		49,160		0		0		0		0		0

								1,828,811		10,215,161		1,720,065		9,874,642		108,746		340,519		0		0		0		0
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wzór

																																Załącznik Nr 2

																																do uchwały Rady Miasta Katowice

																																Nr……………... z dnia …………

				Wydatki budżetu Miasta na 2010 rok w układzie działów i rozdziałów

				klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

																																						(w złotych)

		Dz./
Rozdz.		Treść		Plan na
2010 r.
[4+16]		z tego:

								Wydatki
bieżące
[5+8+9+10
+14+15]		w tym:																						Wydatki
majątkowe
[17+19]		z tego:

										Wydatki jednostek budżetowych
[6+7]		z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia
na rzecz
osób fiz.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na
obsługę długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

												Wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane		Wydatki związane 
z realizacją zadań statutowych								Wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia
na rzecz
osób fiz.										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		13		12		14		15		16		17		18		19

												B1WIP		B1PZB		B2DOT		B3SOF		B4SUZ		B4SUZ		B4SUZ		B4SUZ		B5PGW		B6DLG				M1IWL		M1IUZ		M2ZAU/M3WSP

												od 401 do 412
+ 417 (0)		§§ bieżące, 
które nie
wystąpią w kol.6 oraz kol.8 do kol.15		od 200 do 300 (0)
z wyłączeniem 290 i 285		od 302-326 (0)		§§ bieżące
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 401 do 412
+ 417 
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 200 do 300
z wyłączeniem 290 i 285
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 302-326
z ost. cyfrą
inną niż 0		802*		8***
z wyjątkiem
802*				6***
z wyjątkiem
601*		6***
z ost. cyfrą
inną niż 0
z wyjątkiem 601*		601*

		Dz				522,000		262,000		80,000		22,000		58,000		45,000		34,000		40,000		14,000		4,000		3,000		26,000		37,000		260,000		220,000		37,000		40,000

		Rozdz.				522,000		262,000		80,000		22,000		58,000		45,000		34,000		40,000		14,000		4,000		3,000		26,000		37,000		260,000		220,000		37,000		40,000

				Wydatki na zadania własne		304,000		154,000		60,000		10,000		50,000		30,000		12,000		10,000		4,000		1,000		2,000		25,000		17,000		150,000		120,000		25,000		30,000

				w tym:

				gmina		304,000		154,000		60,000		10,000		50,000		30,000		12,000		10,000		4,000		1,000		2,000		25,000		17,000		150,000		120,000		25,000		30,000

				powiat		0		0		0																						0

				Wydatki na zadania zlecone		218,000		108,000		20,000		12,000		8,000		15,000		22,000		30,000		10,000		3,000		1,000		1,000		20,000		110,000		100,000		12,000		10,000

				w tym:

				gmina		218,000		108,000		20,000		12,000		8,000		15,000		22,000		30,000		10,000		3,000		1,000		1,000		20,000		110,000		100,000		12,000		10,000

				powiat		0		0		0																						0

		OGÓŁEM				522,000		262,000		80,000		22,000		58,000		45,000		34,000		40,000		14,000		4,000		3,000		26,000		37,000		260,000		220,000		37,000		40,000





zm.budżetu

		

																																		Załącznik nr 2

				WYDATKI OGÓŁEM																														do uchwały Rady Miasta Katowice

																																		Nr               /10 z dnia               .2010

		Zmiany budżetu miasta Katowice na 2010 rok																																				(w złotych)

		Dz./
Rozdz.		Treść		Plan na
2010 r.
[4+16]		z tego:

								Wydatki
bieżące		w tym:																						Wydatki
majątkowe		z tego:

										Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia
na rzecz
osób fiz.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na
obsługę długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

												Wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane		Wydatki związane 
z realizacją zadań statutowych								Wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia
na rzecz
osób fiz.										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

												B1WIP		B1PZB		B2DOT		B3SOF		B4SUZ		B4SUZ		B4SUZ		B4SUZ		B5PGW		B6DLG				M1IWL		M1IUZ		M2ZAU/M3WSP

												od 401 do 412
+ 417 (0)		§§ bieżące, 
które nie
wystąpią w kol.6 oraz kol.8 do kol.15		od 200 do 300 (0)
z wyłączeniem 290 i 285		od 302-326 (0)		§§ bieżące
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 401 do 412
+ 417 
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 200 do 300
z wyłączeniem 290 i 285
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 302-326
z ost. cyfrą
inną niż 0		802*		8***
z wyjątkiem
802*				6***
z wyjątkiem
601*		6***
z ost. cyfrą
inną niż 0
z wyjątkiem 601*		601*

		500		HANDEL		-20,840		-20,840		-20,840		0		-20,840		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZMNIEJSZENIA		20,840		20,840		20,840		0		20,840		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		50095		Pozostała działalność		20,840		20,840		20,840		0		20,840		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		20,840		20,840		20,840				20,840

				w tym:

				gmina		20,840		20,840		20,840				20,840

				powiat

		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-14,134,495		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-14,134,495		-14,134,495		0		0

				ZMNIEJSZENIA		14,134,495		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14,134,495		14,134,495		0		0

		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8,634,495		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,634,495		8,634,495		0		0

				Wydatki na zadania własne		8,634,495																										8,634,495		8,634,495

				w tym:

				gmina

				powiat		8,634,495																										8,634,495		8,634,495

		60016		Drogi publiczne gminne		5,500,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,500,000		5,500,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		5,500,000																										5,500,000		5,500,000

				w tym:

				gmina		5,500,000																										5,500,000		5,500,000

				powiat

		630		TURYSTYKA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZWIĘKSZENIA		599		599		0		0		0		0		0		599		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		599		599		0		0		0		0		0		599		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		599		599												599

				w tym:

				gmina		599		599												599

				powiat

				ZMNIEJSZENIA		599		599		0		0		0		0		0		599		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		599		599		0		0		0		0		0		599		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		599		599												599

				w tym:

				gmina		599		599												599

				powiat

		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-279,080		-279,080		-279,080		0		-279,080		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZMNIEJSZENIA		279,080		279,080		279,080		0		279,080		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		279,080		279,080		279,080		0		279,080		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		279,080		279,080		279,080				279,080

				w tym:

				gmina		279,080		279,080		279,080				279,080

				powiat

		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-22,638		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-22,638		-22,638		-22,638		0

				ZWIĘKSZENIA		254,494		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		254,494		254,494		254,494		0

		75095		Pozostała działalność		254,494		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		254,494		254,494		254,494		0

				Wydatki na zadania własne		254,494																										254,494		254,494		254,494

				w tym:

				gmina		254,494																										254,494		254,494		254,494

				powiat

				ZMNIEJSZENIA		277,132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		277,132		277,132		277,132		0

		75095		Pozostała działalność		277,132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		277,132		277,132		277,132		0

				Wydatki na zadania własne		277,132																										277,132		277,132		277,132

				w tym:

				gmina		277,132																										277,132		277,132		277,132

				powiat

		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		615,414		715,414		750,000		0		750,000		25,000		0		-59,586		-25,380		0		0		0		0		-100,000		-100,000		0		0

				ZWIĘKSZENIA		775,000		775,000		750,000		0		750,000		25,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		80101		Szkoły podstawowe		10,595		10,595		0		0		0		10,595		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		10,595		10,595								10,595

				w tym:

				gmina		10,595		10,595								10,595

				powiat

		80110		Gimnazja		14,405		14,405		0		0		0		14,405		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		14,405		14,405								14,405

				w tym:

				gmina		14,405		14,405								14,405

				powiat

		80195		Pozostała działalność		750,000		750,000		750,000		0		750,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		750,000		750,000		750,000				750,000

				w tym:

				gmina		750,000		750,000		750,000				750,000

				powiat

				ZMNIEJSZENIA		159,586		59,586		0		0		0		0		0		59,586		25,380		0		0		0		0		100,000		100,000		0		0

		80101		Szkoły podstawowe		100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100,000		100,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		100,000																										100,000		100,000

				w tym:

				gmina		100,000																										100,000		100,000

				powiat

		80120		Licea ogólnokształcące		59,586		59,586		0		0		0		0		0		59,586		25,380		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		59,586		59,586												59,586		25,380

				w tym:

				gmina

				powiat		59,586		59,586												59,586		25,380

		852		POMOC SPOŁECZNA		40,000		40,000		0		0		0		40,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZWIĘKSZENIA		40,000		40,000		0		0		0		40,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40,000		40,000		0		0		0		40,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		40,000		40,000								40,000

				w tym:

				gmina		40,000		40,000								40,000

				powiat

		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30,960		30,960		0		0		0		0		30,960		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZWIĘKSZENIA		80,120		30,960		0		0		0		0		30,960		0		0		0		0		0		0		49,160		49,160		49,160		0

		85415		Pomoc materialna dla uczniów		30,960		30,960		0		0		0		0		30,960		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		30,960		30,960										30,960

				w tym:

				gmina		30,960		30,960										30,960

				powiat

		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		49,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49,160		49,160		49,160		0

				Wydatki na zadania własne		49,160																										49,160		49,160		49,160

				w tym:

				gmina

				powiat		49,160																										49,160		49,160		49,160

				ZMNIEJSZENIA		49,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49,160		49,160		49,160		0

		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		49,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49,160		49,160		49,160		0

				Wydatki na zadania własne		49,160																										49,160		49,160		49,160

				w tym:

				gmina

				powiat		49,160																										49,160		49,160		49,160

		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100,000		100,000		100,000		0

				ZWIĘKSZENIA		100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100,000		100,000		100,000		0

		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100,000		100,000		100,000		0

				Wydatki na zadania własne		100,000																										100,000		100,000		100,000

				w tym:

				gmina		100,000																										100,000		100,000		100,000

				powiat

		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17,178		17,178		0		0		0		17,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZWIĘKSZENIA		17,178		17,178		0		0		0		17,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		92106		Teatry		17,178		17,178		0		0		0		17,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		17,178		17,178								17,178

				w tym:

				gmina

				powiat		17,178		17,178								17,178

				w tym:

				wynagrodzenia osobowe												7,600

		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-167,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-167,000		-167,000		0		0

				ZWIĘKSZENIA		5,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,160		5,160		5,160		0

		92601		Obiekty sportowe		5,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,160		5,160		5,160		0

				Wydatki na zadania własne		5,160																										5,160		5,160		5,160

				w tym:

				gmina		5,160																										5,160		5,160		5,160

				powiat

				ZMNIEJSZENIA		172,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		172,160		172,160		5,160		0

		92601		Obiekty sportowe		172,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		172,160		172,160		5,160		0

				Wydatki na zadania własne		172,160																										172,160		172,160		5,160

				w tym:

				gmina		172,160																										172,160		172,160		5,160

				powiat

		OGÓŁEM				-13,820,501		503,632		450,080		0		450,080		82,178		30,960		-59,586		-25,380		0		0		0		0		-14,324,133		-14,324,133		77,362		0

				ZWIĘKSZENIA		1,272,551		863,737		750,000		0		750,000		82,178		30,960		599		0		0		0		0		0		408,814		408,814		408,814		0

				Wydatki na zadania własne		1,272,551		863,737		750,000		0		750,000		82,178		30,960		599		0		0		0		0		0		408,814		408,814		408,814		0

				w tym:

				gmina		1,206,213		846,559		750,000		0		750,000		65,000		30,960		599		0		0		0		0		0		359,654		359,654		359,654		0

				powiat		66,338		17,178		0		0		0		17,178		0		0		0		0		0		0		0		49,160		49,160		49,160		0

				ZMNIEJSZENIA		15,093,052		360,105		299,920		0		299,920		0		0		60,185		25,380		0		0		0		0		14,732,947		14,732,947		331,452		0

				Wydatki na zadania własne		15,093,052		360,105		299,920		0		299,920		0		0		60,185		25,380		0		0		0		0		14,732,947		14,732,947		331,452		0

				w tym:

				gmina		6,349,811		300,519		299,920		0		299,920		0		0		599		0		0		0		0		0		6,049,292		6,049,292		282,292		0

				powiat		8,743,241		59,586		0		0		0		0		0		59,586		25,380		0		0		0		0		8,683,655		8,683,655		49,160		0

						-13,820,501		503,632		450,080		0		450,080		82,178		30,960		-59,586		-25,380		0		0		0		0		-14,324,133		-14,324,133		77,362		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





zm.budżetu (po autopoprawce)

		

																																		Załącznik nr 2

				WYDATKI OGÓŁEM																														do uchwały Rady Miasta Katowice

																																		Nr II/16/10 z dnia 13.12.2010r.

		Zmiany budżetu miasta Katowice na 2010 rok																																				(w złotych)

		Dz./
Rozdz.		Treść		Plan na
2010 r.
[4+16]		z tego:

								Wydatki
bieżące		w tym:																						Wydatki
majątkowe		z tego:

										Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia
na rzecz
osób fiz.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na
obsługę długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

												Wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane		Wydatki związane 
z realizacją zadań statutowych								Wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia
na rzecz
osób fiz.										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

												B1WIP		B1PZB		B2DOT		B3SOF		B4SUZ		B4SUZ		B4SUZ		B4SUZ		B5PGW		B6DLG				M1IWL		M1IUZ		M2ZAU/M3WSP

												od 401 do 412
+ 417 (0)		§§ bieżące, 
które nie
wystąpią w kol.6 oraz kol.8 do kol.15		od 200 do 300 (0)
z wyłączeniem 290 i 285		od 302-326 (0)		§§ bieżące
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 401 do 412
+ 417 
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 200 do 300
z wyłączeniem 290 i 285
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 302-326
z ost. cyfrą
inną niż 0		802*		8***
z wyjątkiem
802*				6***
z wyjątkiem
601*		6***
z ost. cyfrą
inną niż 0
z wyjątkiem 601*		601*

		500		HANDEL		-20,840		-20,840		-20,840		0		-20,840		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZMNIEJSZENIA		20,840		20,840		20,840		0		20,840		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		50095		Pozostała działalność		20,840		20,840		20,840		0		20,840		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		20,840		20,840		20,840				20,840

				w tym:

				gmina		20,840		20,840		20,840				20,840

				powiat

		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-14,134,495		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-14,134,495		-14,134,495		0		0

				ZMNIEJSZENIA		14,134,495		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14,134,495		14,134,495		0		0

		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8,634,495		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,634,495		8,634,495		0		0

				Wydatki na zadania własne		8,634,495																										8,634,495		8,634,495

				w tym:

				gmina

				powiat		8,634,495																										8,634,495		8,634,495

		60016		Drogi publiczne gminne		5,500,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,500,000		5,500,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		5,500,000																										5,500,000		5,500,000

				w tym:

				gmina		5,500,000																										5,500,000		5,500,000

				powiat

		630		TURYSTYKA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZWIĘKSZENIA		599		599		0		0		0		0		0		599		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		599		599		0		0		0		0		0		599		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		599		599												599

				w tym:

				gmina		599		599												599

				powiat

				ZMNIEJSZENIA		599		599		0		0		0		0		0		599		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		599		599		0		0		0		0		0		599		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		599		599												599

				w tym:

				gmina		599		599												599

				powiat

		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-279,080		-279,080		-279,080		0		-279,080		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZMNIEJSZENIA		279,080		279,080		279,080		0		279,080		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		279,080		279,080		279,080		0		279,080		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		279,080		279,080		279,080				279,080

				w tym:

				gmina		279,080		279,080		279,080				279,080

				powiat

		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-22,638		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-22,638		-22,638		-22,638		0

				ZWIĘKSZENIA		254,494		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		254,494		254,494		254,494		0

		75095		Pozostała działalność		254,494		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		254,494		254,494		254,494		0

				Wydatki na zadania własne		254,494																										254,494		254,494		254,494

				w tym:

				gmina		254,494																										254,494		254,494		254,494

				powiat

				ZMNIEJSZENIA		277,132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		277,132		277,132		277,132		0

		75095		Pozostała działalność		277,132		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		277,132		277,132		277,132		0

				Wydatki na zadania własne		277,132																										277,132		277,132		277,132

				w tym:

				gmina		277,132																										277,132		277,132		277,132

				powiat

		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		615,414		715,414		750,000		0		750,000		25,000		0		-59,586		-25,380		0		0		0		0		-100,000		-100,000		0		0

				ZWIĘKSZENIA		775,000		775,000		750,000		0		750,000		25,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		80101		Szkoły podstawowe		10,595		10,595		0		0		0		10,595		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		10,595		10,595								10,595

				w tym:

				gmina		10,595		10,595								10,595

				powiat

		80110		Gimnazja		14,405		14,405		0		0		0		14,405		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		14,405		14,405								14,405

				w tym:

				gmina		14,405		14,405								14,405

				powiat

		80195		Pozostała działalność		750,000		750,000		750,000		0		750,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		750,000		750,000		750,000				750,000

				w tym:

				gmina		750,000		750,000		750,000				750,000

				powiat

				ZMNIEJSZENIA		159,586		59,586		0		0		0		0		0		59,586		25,380		0		0		0		0		100,000		100,000		0		0

		80101		Szkoły podstawowe		100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100,000		100,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		100,000																										100,000		100,000

				w tym:

				gmina		100,000																										100,000		100,000

				powiat

		80120		Licea ogólnokształcące		59,586		59,586		0		0		0		0		0		59,586		25,380		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		59,586		59,586												59,586		25,380

				w tym:

				gmina

				powiat		59,586		59,586												59,586		25,380

		852		POMOC SPOŁECZNA		40,000		40,000		0		0		0		40,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZWIĘKSZENIA		40,000		40,000		0		0		0		40,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40,000		40,000		0		0		0		40,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		40,000		40,000								40,000

				w tym:

				gmina		40,000		40,000								40,000

				powiat

		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		30,960		30,960		0		0		0		0		30,960		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZWIĘKSZENIA		80,120		30,960		0		0		0		0		30,960		0		0		0		0		0		0		49,160		49,160		49,160		0

		85415		Pomoc materialna dla uczniów		30,960		30,960		0		0		0		0		30,960		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		30,960		30,960										30,960

				w tym:

				gmina		30,960		30,960										30,960

				powiat

		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		49,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49,160		49,160		49,160		0

				Wydatki na zadania własne		49,160																										49,160		49,160		49,160

				w tym:

				gmina

				powiat		49,160																										49,160		49,160		49,160

				ZMNIEJSZENIA		49,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49,160		49,160		49,160		0

		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		49,160		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49,160		49,160		49,160		0

				Wydatki na zadania własne		49,160																										49,160		49,160		49,160

				w tym:

				gmina

				powiat		49,160																										49,160		49,160		49,160

		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100,000		100,000		100,000		0

				ZWIĘKSZENIA		100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100,000		100,000		100,000		0

		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		100,000		100,000		100,000		0

				Wydatki na zadania własne		100,000																										100,000		100,000		100,000

				w tym:

				gmina		100,000																										100,000		100,000		100,000

				powiat

		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17,178		17,178		0		0		0		17,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZWIĘKSZENIA		17,178		17,178		0		0		0		17,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		92106		Teatry		17,178		17,178		0		0		0		17,178		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		17,178		17,178								17,178

				w tym:

				gmina

				powiat		17,178		17,178								17,178

				w tym:

				wynagrodzenia osobowe												7,600

		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-167,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-167,000		-167,000		-4,383,380		0

				ZWIĘKSZENIA		4,388,540		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,388,540		4,388,540		5,160		0

		92601		Obiekty sportowe		4,388,540		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,388,540		4,388,540		5,160		0

				Wydatki na zadania własne		4,388,540																										4,388,540		4,388,540		5,160

				w tym:

				gmina		4,388,540																										4,388,540		4,388,540		5,160

				powiat

				ZMNIEJSZENIA		4,555,540		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,555,540		4,555,540		4,388,540		0

		92601		Obiekty sportowe		4,555,540		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4,555,540		4,555,540		4,388,540		0

				Wydatki na zadania własne		4,555,540																										4,555,540		4,555,540		4,388,540

				w tym:

				gmina		4,555,540																										4,555,540		4,555,540		4,388,540

				powiat

		OGÓŁEM				-13,820,501		503,632		450,080		0		450,080		82,178		30,960		-59,586		-25,380		0		0		0		0		-14,324,133		-14,324,133		-4,306,018		0

				ZWIĘKSZENIA		5,655,931		863,737		750,000		0		750,000		82,178		30,960		599		0		0		0		0		0		4,792,194		4,792,194		408,814		0

				Wydatki na zadania własne		5,655,931		863,737		750,000		0		750,000		82,178		30,960		599		0		0		0		0		0		4,792,194		4,792,194		408,814		0

				w tym:

				gmina		5,589,593		846,559		750,000		0		750,000		65,000		30,960		599		0		0		0		0		0		4,743,034		4,743,034		359,654		0

				powiat		66,338		17,178		0		0		0		17,178		0		0		0		0		0		0		0		49,160		49,160		49,160		0

				ZMNIEJSZENIA		19,476,432		360,105		299,920		0		299,920		0		0		60,185		25,380		0		0		0		0		19,116,327		19,116,327		4,714,832		0

				Wydatki na zadania własne		19,476,432		360,105		299,920		0		299,920		0		0		60,185		25,380		0		0		0		0		19,116,327		19,116,327		4,714,832		0

				w tym:

				gmina		10,733,191		300,519		299,920		0		299,920		0		0		599		0		0		0		0		0		10,432,672		10,432,672		4,665,672		0

				powiat		8,743,241		59,586		0		0		0		0		0		59,586		25,380		0		0		0		0		8,683,655		8,683,655		49,160		0

						-13,820,501		503,632		450,080		0		450,080		82,178		30,960		-59,586		-25,380		0		0		0		0		-14,324,133		-14,324,133		-4,306,018		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0









przychody

		BUDŻET OGÓŁEM				Załącznik nr 3

		PRZYCHODY				do uchwały Rady Miasta Katowice

						Nr               /10 z dnia               .2010

		Zmiany budżetu miasta na 2010 rok				w złotych

		T r e  ś ć		Przychody

				zmniejszenia		zwiększenia

				(-)		(+)

		1		2		3

		Nadwyżki z lat ubiegłych		23,644,025		0

		OGÓŁEM		23,644,025		0

		9,823,524		-23,644,025		-13,820,501

		8,386,350		-22,206,851		-13820501





przychody (po autopoprawce)

		BUDŻET OGÓŁEM				Załącznik nr 3

		PRZYCHODY				do uchwały Rady Miasta Katowice

						Nr II/16/10 z dnia 13.12.2010r.

		Zmiany budżetu miasta na 2010 rok				w złotych

		T r e  ś ć		Przychody

				zmniejszenia		zwiększenia

				(-)		(+)

		1		2		3

		Nadwyżki z lat ubiegłych		22,206,851		0

		OGÓŁEM		22,206,851		0

		9,823,524		-23,644,025		-13,820,501

		8,386,350		-22,206,851		-13820501









wzór

																																Załącznik Nr 2

																																do uchwały Rady Miasta Katowice

																																Nr……………... z dnia …………

				Wydatki budżetu Miasta na 2010 rok w układzie działów i rozdziałów

				klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki gminy i powiatu

																																						(w złotych)

		Dz./
Rozdz.		Treść		Plan na
2010 r.
[4+16]		z tego:

								Wydatki
bieżące
[5+8+9+10
+14+15]		w tym:																						Wydatki
majątkowe
[17+19]		z tego:

										Wydatki jednostek budżetowych
[6+7]		z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia
na rzecz
osób fiz.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na
obsługę długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

												Wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane		Wydatki związane 
z realizacją zadań statutowych								Wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia
na rzecz
osób fiz.										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		13		12		14		15		16		17		18		19

												B1WIP		B1PZB		B2DOT		B3SOF		B4SUZ		B4SUZ		B4SUZ		B4SUZ		B5PGW		B6DLG				M1IWL		M1IUZ		M2ZAU/M3WSP

												od 401 do 412
+ 417 (0)		§§ bieżące, 
które nie
wystąpią w kol.6 oraz kol.8 do kol.15		od 200 do 300 (0)
z wyłączeniem 290 i 285		od 302-326 (0)		§§ bieżące
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 401 do 412
+ 417 
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 200 do 300
z wyłączeniem 290 i 285
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 302-326
z ost. cyfrą
inną niż 0		802*		8***
z wyjątkiem
802*				6***
z wyjątkiem
601*		6***
z ost. cyfrą
inną niż 0
z wyjątkiem 601*		601*

		Dz				522,000		262,000		80,000		22,000		58,000		45,000		34,000		40,000		14,000		4,000		3,000		26,000		37,000		260,000		220,000		37,000		40,000

		Rozdz.				522,000		262,000		80,000		22,000		58,000		45,000		34,000		40,000		14,000		4,000		3,000		26,000		37,000		260,000		220,000		37,000		40,000

				Wydatki na zadania własne		304,000		154,000		60,000		10,000		50,000		30,000		12,000		10,000		4,000		1,000		2,000		25,000		17,000		150,000		120,000		25,000		30,000

				w tym:

				gmina		304,000		154,000		60,000		10,000		50,000		30,000		12,000		10,000		4,000		1,000		2,000		25,000		17,000		150,000		120,000		25,000		30,000

				powiat		0		0		0																						0

				Wydatki na zadania zlecone		218,000		108,000		20,000		12,000		8,000		15,000		22,000		30,000		10,000		3,000		1,000		1,000		20,000		110,000		100,000		12,000		10,000

				w tym:

				gmina		218,000		108,000		20,000		12,000		8,000		15,000		22,000		30,000		10,000		3,000		1,000		1,000		20,000		110,000		100,000		12,000		10,000

				powiat		0		0		0																						0

		OGÓŁEM				522,000		262,000		80,000		22,000		58,000		45,000		34,000		40,000		14,000		4,000		3,000		26,000		37,000		260,000		220,000		37,000		40,000





zm.w budżecie

		

																																		Załącznik nr 4

				WYDATKI OGÓŁEM																														do uchwały Rady Miasta Katowice

																																		Nr II/16/10 z dnia  13.12.2010r.

		Zmiany w budżecie miasta Katowice na 2010 rok																																				(w złotych)

		Dz./
Rozdz.		Treść		Plan na
2010 r.
[4+16]		z tego:

								Wydatki
bieżące		w tym:																						Wydatki
majątkowe		z tego:

										Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia
na rzecz
osób fiz.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na
obsługę długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

												Wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane		Wydatki związane 
z realizacją zadań statutowych								Wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia
na rzecz
osób fiz.										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

												B1WIP		B1PZB		B2DOT		B3SOF		B4SUZ		B4SUZ		B4SUZ		B4SUZ		B5PGW		B6DLG				M1IWL		M1IUZ		M2ZAU/M3WSP

												od 401 do 412
+ 417 (0)		§§ bieżące, 
które nie
wystąpią w kol.6 oraz kol.8 do kol.15		od 200 do 300 (0)
z wyłączeniem 290 i 285		od 302-326 (0)		§§ bieżące
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 401 do 412
+ 417 
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 200 do 300
z wyłączeniem 290 i 285
z ost. cyfrą
inną niż 0		od 302-326
z ost. cyfrą
inną niż 0		802*		8***
z wyjątkiem
802*				6***
z wyjątkiem
601*		6***
z ost. cyfrą
inną niż 0
z wyjątkiem 601*		601*

		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		14,134,495		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14,134,495		14,134,495		0		0

				ZWIĘKSZENIA		14,134,495		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14,134,495		14,134,495		0		0

		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		8,634,495		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,634,495		8,634,495		0		0

				Wydatki na zadania własne		8,634,495																										8,634,495		8,634,495

				w tym:

				gmina

				powiat		8,634,495																										8,634,495		8,634,495

		60016		Drogi publiczne gminne		5,500,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,500,000		5,500,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		5,500,000																										5,500,000		5,500,000

				w tym:

				gmina		5,500,000																										5,500,000		5,500,000

				powiat

		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-2,521,150		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-2,521,150		-2,521,150		0		0

				ZMNIEJSZENIA		2,521,150		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,521,150		2,521,150		0		0

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2,521,150		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,521,150		2,521,150		0		0

				Wydatki na zadania własne		2,521,150																										2,521,150		2,521,150

				w tym:

				gmina		2,521,150																										2,521,150		2,521,150

				powiat

		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5,000		5,000		5,000		0		5,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZWIĘKSZENIA		5,000		5,000		5,000		0		5,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5,000		5,000		5,000		0		5,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		5,000		5,000		5,000				5,000		0

				w tym:

				gmina		5,000		5,000		5,000				5,000

				powiat

		852		POMOC SPOŁECZNA		34,688		34,688		34,688		34,688		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZWIĘKSZENIA		34,688		34,688		34,688		34,688		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85219		Ośrodki pomocy społecznej		34,688		34,688		34,688		34,688

				Wydatki na zadania własne		34,688		34,688		34,688		34,688

				w tym:

				gmina		34,688		34,688		34,688		34,688

				powiat

		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-34,688		-34,688		-34,688		-9,069		-25,619		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZMNIEJSZENIA		34,688		34,688		34,688		9,069		25,619		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		9,069		9,069		9,069		9,069		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		9,069		9,069		9,069		9,069

				w tym:

				gmina

				powiat		9,069		9,069		9,069		9,069

		85395		Pozostała działalność		25,619		25,619		25,619		0		25,619		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		25,619		25,619		25,619				25,619

				w tym:

				gmina

				powiat		25,619		25,619		25,619				25,619

		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-384,632		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-384,632		-384,632		0		0

				ZMNIEJSZENIA		384,632		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		384,632		384,632		0		0

		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		384,632		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		384,632		384,632		0		0

				Wydatki na zadania własne		384,632																										384,632		384,632

				w tym:

				gmina

				powiat		384,632																										384,632		384,632

		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-5,000		-5,000		-5,000		0		-5,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				wynagrodzenia osobowe												7,600

				ZMNIEJSZENIA		5,000		5,000		5,000		0		5,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5,000		5,000		5,000		0		5,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		5,000		5,000		5,000				5,000																		0		0

				w tym:

				gmina		5,000		5,000		5,000				5,000																		0

				powiat

		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-2,001,909		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-2,001,909		-2,001,909		0		0

				ZMNIEJSZENIA		2,001,909		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,001,909		2,001,909		0		0

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2,001,909		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,001,909		2,001,909		0		0

				Wydatki na zadania własne		2,001,909																										2,001,909		2,001,909

				w tym:

				gmina		2,001,909																										2,001,909		2,001,909

				powiat

		926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-9,226,804		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-9,226,804		-9,226,804		0		0

				ZMNIEJSZENIA		9,226,804		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9,226,804		9,226,804		0		0

		92601		Obiekty sportowe		9,226,804		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		9,226,804		9,226,804		0		0

				Wydatki na zadania własne		9,226,804																										9,226,804		9,226,804

				w tym:

				gmina		9,226,804																										9,226,804		9,226,804

				powiat

		OGÓŁEM				0		0		0		25,619		-25,619		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZWIĘKSZENIA		14,174,183		39,688		39,688		34,688		5,000		0		0		0		0		0		0		0		0		14,134,495		14,134,495		0		0

				Wydatki na zadania własne		14,174,183		39,688		39,688		34,688		5,000		0		0		0		0		0		0		0		0		14,134,495		14,134,495		0		0

				w tym:

				gmina		5,539,688		39,688		39,688		34,688		5,000		0		0		0		0		0		0		0		0		5,500,000		5,500,000		0		0

				powiat		8,634,495		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,634,495		8,634,495		0		0

				ZMNIEJSZENIA		14,174,183		39,688		39,688		9,069		30,619		0		0		0		0		0		0		0		0		14,134,495		14,134,495		0		0

				Wydatki na zadania własne		14,174,183		39,688		39,688		9,069		30,619		0		0		0		0		0		0		0		0		14,134,495		14,134,495		0		0

				w tym:

				gmina		13,754,863		5,000		5,000		0		5,000		0		0		0		0		0		0		0		0		13,749,863		13,749,863		0		0

				powiat		419,320		34,688		34,688		9,069		25,619		0		0		0		0		0		0		0		0		384,632		384,632		0		0

						0		0		0		25,619		-25,619		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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																														Załącznik nr   5                                                                                                    do uchwały Rady Miasta Katowice
nr II/16/10 z dnia 13 grudnia 2010r.

		Zmiany do załącznika nr 4a, do uchwały Rady Miasta Katowice nr LI/1045/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2010 rok

		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

		Dział /
pozycja		Rozdział		Wyszczególnienie		Termin rozpo-
częcia /  zakoń-
czenia		Wartość szacunkowa				Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2008r.		Przewidywane wykonanie / Wykonanie 
w 2009 r.		Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2009 r.		Plan
na 2010 r.		Plan
na 2011 r.		Plan
na 2012 r.		Plan
na 2013 r.		Nakłady niezbędne do poniesienia z budżetu miasta po roku 2013		Przewidywany zakres wykonania
w 2010r. z uzasadnieniem		Dyspo- 
nent śr.fin.

										ogółem		w tym nakłady z budżetu miasta

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

						Zgodnie z uchwałą nr LI/1045/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2010 r. z późn. zmianami.

		600				Transport i łączność

		A. Zadania własne gminy

				60016		Drogi publiczne gminne

																PRZED ZMIANĄ

		11				Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych 
(rozpoczynane w 2010 r.)		10/13		24,768,000		24,768,000		0		0		24,768,000		12,768,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		0		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy: ul. Reymonta 34-40, ul. Szmausa-Hercena, ul. Lompy, ul.Japońska, ul. Szybowa, ul. Chrześcijan Baptystów, pl. Wyzwolenia-Rymarska-Garbarska, ul. Głuszców, ul. Żytnia, ul. Filaka, ul. Chęcińskiego, ul. Marzanny, ul. Andrzeja, Pl. Miarki, Pl. Wolności, ul. Rzepakowa, Rynek, ul. Pocztowa, ul. Przemysłowa, Przebudowa nawierzchni jezdni (ul. Kolista, ul. Wyzywolenia, ul. Słupska, ul. Koszalińska), ul. Bogedaina		WBiD (MZUiM)

						Środki własne:				24,768,000		24,768,000		0		0		24,768,000		12,768,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		0

						w tym środki EBI				11,750,000		11,750,000		0		0		11,750,000		4,750,000		3,000,000		0		4,000,000		0

																PO ZMIANACH

		11				Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych 
(rozpoczynane w 2010 r.)		10/13		17,818,000		17,818,000		0		0		17,818,000		12,768,000		5,050,000		0		0		0		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy: ul. Reymonta 34-40, ul. Szmausa-Hercena, ul. Lompy, ul.Japońska, ul. Szybowa, ul. Chrześcijan Baptystów, pl. Wyzwolenia-Rymarska-Garbarska, ul. Głuszców, ul. Żytnia, ul. Filaka, ul. Chęcińskiego, ul. Marzanny, ul. Andrzeja, Pl. Miarki, Pl. Wolności, ul. Rzepakowa, Rynek, ul. Pocztowa, ul. Przemysłowa, Przebudowa nawierzchni jezdni (ul. Kolista, ul. Wyzywolenia, ul. Słupska, ul. Koszalińska), ul. Bogedaina. Zwiększenie środków z kredytu EBI z równoczesnym zmniejszeniem środków własnych.		WBiD (MZUiM)

						Środki własne:				17,818,000		17,818,000		0		0		17,818,000		12,768,000		5,050,000		0		0		0

						w tym środki EBI				10,250,000		10,250,000		0		0		10,250,000		10,250,000		0		0		0		0

				60015		Drogi publiczne powiatowe

																PRZED ZMIANĄ

		29				Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych 
(rozpoczynane w 2010 r.)		10/13		54,330,000		54,330,000		0		0		54,330,000		41,830,000		4,000,000		4,000,000		4,500,000		0		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy:ul.Francuska, ul.Bankowa, ul.Roździeńskiego 98, ul. Wita Stwosza, ul.Kłodnicka-Kościuszki-Rzepakowa, ul.Panewnicka, ul. Krucza, ul.Chorzowska, ul.Renców, ul.Krzyżowa, ul.Telewizyjna,  ul.Szopienicka, ul. Oswobodzenia, ul.Radockiego(do Bażantów), ul.Solskiego, ul.Bielska-Baczyńskiego-Solskiego, ul.Boya Żeleńskiego-Migdałowców, ul.Szarych Szeregów-Boya Żeleńskiego, dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE, modernizacja monitoringu w tunelu, modernizacja barier energochłonnych, ul. Złota, zakup urządzenia do odczytu danych w Centrum Utrzymania Tunelu, ul. Kolejowa, ul. Lotniska, ul. Krasińskiego, ul. Francuska, skrz. Mikołowska-Kopernika, ul. Radockiego (do ul. K. Napierskiego). Przebudowa nawierzchni jezdni (ul. A. Krajowej, Obrońców Westerplatte. Ligocka, Kijowska, Bagienna, 1-go Maja, Roździeńskiego, Al. Korfantego, Górniczego Stanu, Kosmiczna, Słoneczna, DK-86, Murckowska, Kościuszki, Kłodnicka, 73 Pułku Piechoty, Szarych Szeregów), ul. Kołodzieja, Skrz. Bytkowska - Telewizyjna, ul. Markiefki		WBiD
(MZUiM)

						Środki własne:				54,330,000		54,330,000		0		0		54,330,000		41,830,000		4,000,000		4,000,000		4,500,000		0

						w tym środki EBI				15,712,058		15,712,058		0		0		15,712,058		8,000,000		3,000,000		2,212,058		2,500,000		0

																PO ZMIANACH

		29				Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych 
(rozpoczynane w 2010 r.)		10/13		51,915,000		51,915,000		0		0		51,915,000		41,830,000		10,085,000		0		0		0		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy:ul.Francuska, ul.Bankowa, ul.Roździeńskiego 98, ul. Wita Stwosza, ul.Kłodnicka-Kościuszki-Rzepakowa, ul.Panewnicka, ul. Krucza, ul.Chorzowska, ul.Renców, ul.Krzyżowa, ul.Telewizyjna,  ul.Szopienicka, ul. Oswobodzenia, ul.Radockiego(do Bażantów), ul.Solskiego, ul.Bielska-Baczyńskiego-Solskiego, ul.Boya Żeleńskiego-Migdałowców, ul.Szarych Szeregów-Boya Żeleńskiego, dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE, modernizacja monitoringu w tunelu, modernizacja barier energochłonnych, ul. Złota, zakup urządzenia do odczytu danych w Centrum Utrzymania Tunelu, ul. Kolejowa, ul. Lotniska, ul. Krasińskiego, ul. Francuska, skrz. Mikołowska-Kopernika, ul. Radockiego (do ul. K. Napierskiego). Przebudowa nawierzchni jezdni (ul. A. Krajowej, Obrońców Westerplatte. Ligocka, Kijowska, Bagienna, 1-go Maja, Roździeńskiego, Al. Korfantego, Górniczego Stanu, Kosmiczna, Słoneczna, DK-86, Murckowska, Kościuszki, Kłodnicka, 73 Pułku Piechoty, Szarych Szeregów), ul. Kołodzieja, Skrz. Bytkowska - Telewizyjna, ul. Markiefki.		WBiD
(MZUiM)

						Środki własne:				51,915,000		51,915,000		0		0		51,915,000		41,830,000		10,085,000		0		0		0		Zwiększenie środków z kredytu EBI z równoczesnym zmniejszeniem środków własnych.

						w tym środki EBI				16,634,495		16,634,495		0		0		16,634,495		16,634,495		0		0		0		0

		750				Administracja publiczna

		A. Zadania własne gminy

				75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

																PRZED ZMIANĄ

		44				Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1		09/ 11		29,917,440		29,917,440		0		78,690		29,838,750		3,000,000		17,595,000		9,243,750		0		0		Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Młyńskiej 1 dla przystosowania obiektu do funkcji administracyjno - biurowej.		WIN

						Środki własne:				29,917,440		29,917,440		0		78,690		29,838,750		3,000,000		17,595,000		9,243,750		0		0

						w tym środki EBI				9,000,000		9,000,000		0		0		9,000,000		3,000,000		6,000,000		0		0		0

																PO ZMIANACH

		44				Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1		09/ 12		29,802,781		29,802,781		0		78,690		29,724,091		478,850		20,116,150		9,129,091		0		0		Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Młyńskiej 1 dla przystosowania obiektu do funkcji administracyjno - biurowej. W związku z brakiem możliwości wykonania przewidzianego zakresu rzeczowego w br. zachodzi konieczność zmniejszenia środków z kredytu EBI.		WIN

						Środki własne:				29,802,781		29,802,781		0		78,690		29,724,091		478,850		20,116,150		9,129,091		0		0

						w tym środki EBI				9,577,563		9,577,563		0		0		9,577,563		478,850		9,098,713		0		0		0

				75095		Pozostała działalność

																PRZED ZMIANĄ

		46				SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - Miasto Katowice		08 / 11		16,358,335		16,358,335		0		355,630		16,002,705		4,939,298		11,063,407		0		0		0		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja projektu SilesiaNet dla budowy sieci światłowodowej, szerokopasmowej w Katowicach - z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE.		WI

						środki własne				4,961,134		4,961,134		0		340,380		4,620,754		1,265,459		3,355,295		0		0		0

						przewidywane fundusze strukt. UE				11,397,201		11,397,201		0		15,250		11,381,951		3,673,839		7,708,112		0		0		0

																PO ZMIANACH

		46				SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - Miasto Katowice		08 / 11		16,473,503		16,473,503		0		355,630		16,117,873		4,916,660		11,201,213		0		0		0		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja projektu SilesiaNet dla budowy sieci światłowodowej, szerokopasmowej w Katowicach - z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Zmiana wartości zadania w związku ze zmianą kwalfikowalności podatku VAT w ramach projektu.		WI

						środki własne				5,077,084		5,077,084		0		340,380		4,736,704		1,519,953		3,216,751		0		0		0

						przewidywane fundusze strukt. UE				11,396,419		11,396,419		0		15,250		11,381,169		3,396,707		7,984,462		0		0		0

		801				Oświata i wychowanie

		A. Zadania własne gminy

				80101		Szkoły podstawowe

																PRZED ZMIANĄ

		52				Szkoła Podstawowa nr 45
przy ul.Korczaka 11		06 i 09/ 10		6,118,690		6,118,690		78,690		3,100,000		2,940,000		2,940,000		0		0		0		0		Zakończenie realizacji przewiązki łączącej budynki szkolne oraz sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem.		WIN

																PO ZMIANACH

		52				Szkoła Podstawowa nr 45
przy ul.Korczaka 11		06 i 09/ 10		5,970,450		5,970,450		78,690		3,051,760		2,840,000		2,840,000		0		0		0		0		Zakończenie realizacji przewiązki łączącej budynki szkolne oraz sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem. Zadanie zakończone środki można ograniczyć.		WIN

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza

		B. Zadania własne powiatu

				85407		Placówki wychowania pozaszkolnego

																PRZED ZMIANĄ

		73				Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy 
ul. Mikołowskiej 26		07 / 13		43,688,980		43,688,980		122,000		71,980		43,495,000		2,000,000		13,309,926		23,000,000		5,185,074		0		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie modernizacji obiektu w zakresie termomodernizacji, przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiany instalacji wewnętrznych, czyszczenia elewacji, usunięcia barier architektonicznych.		WIN

						środki własne				35,403,971		35,403,971		122,000		71,980		35,209,991		1,828,376		9,624,769		18,571,772		5,185,074		0

						w tym środki EBI				17,000,000		17,000,000		0		0		17,000,000		1,000,000		5,000,000		11,000,000		0		0

						Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach				12,163,866		12,163,866		0		0		12,163,866		201,910		6,610,626		5,351,330		0		0

						Środki własne				3,878,857		3,878,857		0		0		3,878,857		30,286		2,925,469		923,102		0		0

						przewidywane fundusze strukt. UE				8,285,009		8,285,009		0		0		8,285,009		171,624		3,685,157		4,428,228		0		0

																PO ZMIANACH

		73				Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy 
ul. Mikołowskiej 26		07 / 13		43,304,348		43,304,348		122,000		71,980		43,110,368		1,615,368		13,309,926		23,000,000		5,185,074		0		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie modernizacji obiektu w zakresie termomodernizacji, przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiany instalacji wewnętrznych, czyszczenia elewacji, usunięcia barier architektonicznych. W związku z brakiem możliwości wykonania przewidzianego zakresu rzeczowego na br.zachodzi konieczność zmniejszenia środków z kredytu EBI.		WIN

						środki własne				35,019,339		35,019,339		122,000		71,980		34,825,359		1,443,744		9,624,769		18,571,772		5,185,074		0

						w tym środki EBI				16,615,368		16,615,368		0		0		16,615,368		615,368		5,000,000		11,000,000		0		0

						Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach				12,163,866		12,163,866		0		0		12,163,866		201,910		6,610,626		5,351,330		0		0

						Środki własne				3,878,857		3,878,857		0		0		3,878,857		30,286		2,925,469		923,102		0		0

						przewidywane fundusze strukt. UE				8,285,009		8,285,009		0		0		8,285,009		171,624		3,685,157		4,428,228		0		0

				85417		Szkolne schroniska młodzieżowe

																PRZED ZMIANĄ

		-				Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach		10/12		3,837,605		3,837,605		0		0		3,837,605		149,938		6,100		3,681,567		0		0		Przystąpienie do projektu pn."Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach" w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2013.		WE (ŚTZN)

						Środki własne:				2,579,374		2,579,374		0		0		2,579,374		100,778		4,100		2,474,496		0		0

						przewidywane fundusze strukt. UE				1,258,231		1,258,231		0		0		1,258,231		49,160		2,000		1,207,071		0		0

																PO ZMIANACH

		-				Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach				3,837,605		3,837,605		0		0		3,837,605		149,938		6,100		3,681,567		0		0		Przystąpienie do projektu pn."Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach" w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2001-2013. Zmiana wartości projektu w związku ze zmianą wysokości wnioskowanego dofinansowania ze środków UE.		WE (ŚTZN)

						Środki własne:				2,628,534		2,628,534		0		0		2,628,534		149,938		4,100		2,474,496		0		0

						przewidywane fundusze strukt. UE				1,209,071		1,209,071		0		0		1,209,071		0		2,000		1,207,071		0		0

		900				Gosp. komunalna 
i ochrona środowiska

		A. Zadania własne gminy

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód

																PRZED ZMIANĄ

		75				Katowice - oczyszczanie ścieków
Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004		95 / 11		203,144,549		186,858,857		165,485,924		16,569,131		4,803,803		4,603,803		200,000		0		0		0		Zakończenie realizacji zadania. Dla planu płatności WIN przyjęto dla środków własnych i Funduszu Spójności 1€ = 4,2 zł w 2007 r., 1€ = 4,0 zł w latach 2008-2010, dla NFOŚiGW 1€ = 3,9119 zł.
Dofinansowanie zadania w latach 2004 - 2008 r. ze środków MFOŚiGW w wys. 16 285 692  zł. Odsetki od środków z Funduszu Spójności w wysokości 438.845,09 €.		WIN

						Środki własne				121,482,610		121,482,610		100,109,676		16,569,131		4,803,803		4,603,803		200,000		0		0		0

						w tym: środki NFOŚi GW				14,459,933		14,459,933		14,459,933		0		0		0		0		0		0		0

						Odsetki od środków FS				1,526,993		1,526,993		1,526,847		0		146		146		0		0		0		0

						Fundusz Spójności (ISPA)				65,376,247		65,376,247		65,376,247		0		0		0		0		0		0		0

																PO ZMIANACH

		75				Katowice - oczyszczanie ścieków
Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004		95 / 11		203,244,549		186,958,857		165,485,924		16,569,131		4,903,803		4,703,803		200,000		0		0		-0		Zakończenie realizacji zadania. Dla planu płatności WIN przyjęto dla środków własnych i Funduszu Spójności 1€ = 4,2 zł w 2007 r., 1€ = 4,0 zł w latach 2008-2010, dla NFOŚiGW 1€ = 3,9119 zł.
Dofinansowanie zadania w latach 2004 - 2008 r. ze środków MFOŚiGW w wys. 16 285 692  zł. Odsetki od środków z Funduszu Spójności w wysokości 438.845,09 €. Zmiana wartości zadania w związku ze wzrostem kursu euro.		WIN

						Środki własne				121,582,610		121,582,610		100,109,676		16,569,131		4,903,803		4,703,803		200,000		0		0		-0

						w tym: środki NFOŚi GW				14,459,933		14,459,933		14,459,933		0		0		0		0		0		0		0

						Odsetki od środków FS				1,526,993		1,526,993		1,526,847		0		146		146		0		0		0		0

						Fundusz Spójności (ISPA)				65,376,247		65,376,247		65,376,247		0		0		0		0		0		0		0

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

		A. Zadania własne gminy

				92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

																PRZED ZMIANĄ

		103				Miejski Dom Kultury "Koszutka"  -
filia "Dąb"		06 / 11		7,675,068		7,675,068		31,720		93,348		7,550,000		2,100,000		5,450,000		0		0		0		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektu i urządzenia terenu przy ul. Krzyżowej.		WIN

						Środki własne:				7,675,068		7,675,068		31,720		93,348		7,550,000		2,100,000		5,450,000		0		0		0

						w tym środki EBI				3,100,000		3,100,000		0		0		3,100,000		2,100,000		1,000,000		0		0		0

																PO ZMIANACH

		103				Miejski Dom Kultury "Koszutka"  -
filia "Dąb"		06 i 09/11		7,675,068		7,675,068		31,720		93,348		7,550,000		98,091		7,451,909		0		0		0		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja modernizacji obiektu i urządzenia terenu przy ul. Krzyżowej. W związku z brakiem możliwości wykonania przewidzianego zakresu rzeczowego w br. zachodzi konieczność zmniejszenia środków z kredytu EBI.		WIN

						Środki własne:				7,675,068		7,675,068		31,720		93,348		7,550,000		98,091		7,451,909		0		0		0

						w tym środki EBI				3,100,000		3,100,000		0		0		3,100,000		98,091		3,001,909		0		0		0

		926				Kultura fizyczna i sport

		A. Zadania własne gminy

				92601		Obiekty sportowe

																PRZED ZMIANĄ

		116				Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach		08 / 13		179,289,781		179,289,781		15,088,643		69,467,377		94,733,761		41,580,811		38,152,950		10,000,000		5,000,000		0		Realizacja modernizacji obiektu 'Spodek" w Katowicach w zakresie, m.in.: wymiany elewacji, remontu tarasów, instalacji wewnętrznych, wykonania i montażu kurtyn ppoż., wykonania nagłośnienia przebudowy hotelu.

						środki własne MOSiR				123,329,984		123,329,984		0		31,067,151		92,262,833		40,143,637		37,119,196		10,000,000		5,000,000		0

						Spodek - zadanie EBI Etap I i II
                               Środki własne:				148,222,631		148,222,631		15,088,644		38,400,226		94,733,761		41,580,811		38,152,950		10,000,000		5,000,000		0

						w tym środki EBI				97,746,178		97,746,178		5,298,000		23,248,178		69,200,000		31,700,000		22,500,000		10,000,000		5,000,000		0

						Spodek - zadanie EBI Etap I 
                        Środki własne WIN:				53,488,870		53,488,870		15,088,644		38,400,226		0		0		0		0		0		0				WIN

						w tym środki EBI				28,546,178		28,546,178		5,298,000		23,248,178		0		0		0		0		0		0

						Spodek - zadanie EBI Etap II 
                   Środki własne MOSiR:				94,733,761		94,733,761		0		0		94,733,761		41,580,811		38,152,950		10,000,000		5,000,000		0				WST (MOSiR)

						w tym środki EBI				69,200,000		69,200,000		0		0		69,200,000		31,700,000		22,500,000		10,000,000		5,000,000		0

						Spodek - Modernizacja bazy hoteloweji gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego przy obiekcie Spodek w Katowicach.				7,536,330		7,536,330		0		0		7,536,330		4,383,380		3,152,950		0		0		0

						Środki własne MOSIR:				5,065,402		5,065,402						5,065,402		2,946,206		2,119,196

						przewidywane fundusze strukt. UE				2,470,928		2,470,928		0		0		2,470,928		1,437,174		1,033,754		0		0		0

																PO ZMIANACH

		116				Modernizacja obiektu 'Spodek" w Katowicach		08 / 13		170,062,977		170,062,977		15,088,643		69,467,377		85,506,957		32,354,007		38,152,950		10,000,000		5,000,000		0		Realizacja modernizacji obiektu 'Spodek w Katowicach w zakresie, m.in.: wymiany elewacji, remontu tarasów, instalacji wewnętrznych, wykonania i montażu kurtyn ppoż.., wykonania nagłośnienia przebudowy hotelu. 
W związku z brakiem możliwości wykonania przewidzianego zakresu rzeczowego w br. zachodzi konieczność zmniejszenia środków z kredytu EBI.
W związku z negatywnym wynikiem oceny formalnej projektu Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego  w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013  konieczna jest zmiana sposobu finansowania zadania.

						środki własne MOSiR				116,574,108		116,574,108		0		31,067,151		85,506,957		32,354,007		38,152,950		10,000,000		5,000,000		0

						Spodek - zadanie EBI Etap I i II
                               Środki własne:				138,995,827		138,995,827		15,088,644		38,400,226		85,506,957		32,354,007		38,152,950		10,000,000		5,000,000		0

						w tym środki EBI				88,519,374		88,519,374		5,298,000		23,248,178		59,973,196		22,473,196		22,500,000		10,000,000		5,000,000		0

						Spodek - zadanie EBI Etap I 
                        Środki własne WIN:				53,488,870		53,488,870		15,088,644		38,400,226		0		0		0		0		0		0				WIN

						w tym środki EBI				28,546,178		28,546,178		5,298,000		23,248,178		0		0		0		0		0		0

						Spodek - zadanie EBI Etap II 
                   Środki własne MOSiR:				85,506,957		85,506,957		0		0		85,506,957		32,354,007		38,152,950		10,000,000		5,000,000		0				WST (MOSiR)

						w tym środki EBI				59,973,196		59,973,196		0		0		59,973,196		22,473,196		22,500,000		10,000,000		5,000,000		0

																PRZED ZMIANĄ

		119				Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Gliwickiej		10		2,240,000		2,240,000		0		0		2,240,000		2,240,000		0		0		0		0		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska sportowego  w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Gliwickiej.		WIN

						Środki własne				1,574,000		1,574,000		0		0		1,574,000		1,574,000		0		0		0		0

						Środki budżetu państwa				333,000		333,000		0		0		333,000		333,000		0		0		0		0

						Środki Zarządu Wojew. Śląskiego				333,000		333,000		0		0		333,000		333,000		0		0		0		0

																PO ZMIANACH

		119				Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Gliwickiej		10		2,240,000		2,240,000		0		0		2,240,000		2,240,000		0		0		0		0		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska sportowego  w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Gliwickiej. Zwiększenie dofinansowania zadania ze środków budżetu państwa.		WIN

						Środki własne				1,407,000		1,407,000		0		0		1,407,000		1,407,000		0		0		0		0

						Środki budżetu państwa				500,000		500,000		0		0		500,000		500,000		0		0		0		0

						Środki Zarządu Wojew. Śląskiego				333,000		333,000		0		0		333,000		333,000		0		0		0		0

																PRZED ZMIANĄ

						Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach		10/11		3,600,000		3,600,000		0		0		3,600,000		15,738		3,584,262		0		0		0		Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej dla rozbudowy bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach.		WST (MOSiR)

						środki własne				2,419,672		2,419,672		0		0		2,419,672		10,578		2,409,094		0		0		0

						przewidywane fundusze strukt. UE				1,180,328		1,180,328		0		0		1,180,328		5,160		1,175,168		0		0		0

																PO ZMIANACH

						Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach		10/11		3,600,000		3,600,000		0		0		3,600,000		15,738		3,584,262		0		0		0		Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej dla rozbudowy bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach. Zmiana wartości projektu z uwagi na zmianę wysokości wnioskowanego dofinansowania ze środków UE (pomoc publiczna).		WST (MOSiR)

						środki własne				2,424,832		2,424,832		0		0		2,424,832		15,738		2,409,094		0		0		0

						przewidywane fundusze strukt. UE				1,175,168		1,175,168		0		0		1,175,168		0		1,175,168		0		0		0



&C&P

niezgodność z projektem budżetu na 2011r.

Jest to niezgodność z projektem budżetu na 2011r.

AHS; zgodnie z wnioskiem dysponenta; brak spójności z projektem 2011; 
wartość w projekcie 866 078

AHS:w projekcie 2011; 
14 448 846

AHS: wartość całkowita w projekcie: 43 663 980







zał do uchw. XII'10 po autopop.

																				Załącznik Nr 6

																				do uchwały Nr II/16/10

																				Rady Miasta Katowice

																				z dnia 13.12.2010r.

		Plan wydatków na 2010 rok na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych, innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

																				w złotych

		L.p.		Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)		w tym:				Wydatki roczne

										środki z budżetu krajowego		środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne		Wydatki razem           (8 + 12)		środki z budżetu krajowego								środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne

																Razem		z dotacji stanowiących wkład krajowy		z pożyczek i kredytów		z pozostałych środków

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		I. Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

		1.		Wydatki bieżące 2010 rok

		1.1.		Zadania gminy 2010 rok

		1.		Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

				Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

				Priorytet III		Turystyka

				Działanie 3.4		Promocja turystyki

				Nazwa Projektu		Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic

						Plan przed zmianą

				Razem wydatki do 31.12.2008r.		630.63003		898,214		296,411		601,803		123,198		40,655		0		0		40,655		82,543

				Wykonanie 2009r.										265,238		87,528		0		0		87,528		177,710

				Razem wydatki 2010 r.										252,655		83,377		0		0		83,377		169,278

				Razem wydatki 2011 r.										257,123		84,851		0		0		84,851		172,272

						Plan po zmianie

				Razem wydatki do 31.12.2008r.		630.63003		898,214		297,010		601,204		123,198		40,655		0		0		40,655		82,543

				Wykonanie 2009r.										265,238		87,528		0		0		87,528		177,710

				Razem wydatki 2010 r.										252,655		83,976		0		0		83,976		168,679

				Razem wydatki 2011 r.										257,123		84,851		0		0		84,851		172,272

		2.		Wydatki majątkowe 2010 rok

		2.1.		Zadania gminy 2010 rok

		6.		Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

				Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

				Priorytet II		Społeczeństwo infromacyjne

				Działanie 2.1		Infrastruktura społeczeństwa infromacyjnego

				Nazwa Projektu		SilesiaNet - budowa społeczeństwa infromacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice

						Plan przed zmianą

				Wykonanie 2009 r.		750.75095		16,358,335		4,961,134		11,397,201		355,630		340,380		0		0		340,380		15,250

				Razem wydatki 2010 r.										4,939,298		1,265,459		0		0		1,265,459		3,673,839

				Razem wydatki 2011 r.										11,063,407		3,355,295		0		0		3,355,295		7,708,112

						Plan po zmianie

				Wykonanie 2009 r.		750.75095		16,473,503		5,077,084		11,396,419		355,630		340,380		0		0		340,380		15,250

				Razem wydatki 2010 r.										4,916,660		1,519,953		0		0		1,519,953		3,396,707

				Razem wydatki 2011 r.										11,201,213		3,216,751		0		0		3,216,751		7,984,462

		18.		Fundusz:		Fundusz Spójności

				Program: Wydz. Inwestycji		Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA 2001)

				Nazwa Projektu		Katowice - oczyszczanie ścieków Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004

						Plan przed zmianą

				Razem wydatki do 31.12.2008r.		900.90001		203,144,549		137,768,302		65,376,247		181,771,615		116,395,368		0		14,459,933		101,935,435		65,376,247

				Wykonanie 2009r.										16,569,131		16,569,131		0		0		16,569,131		0

				Razem wydatki 2010 r.										4,603,803		4,603,803		0		0		4,603,803		0

				Razem wydatki 2011 r.										200,000		200,000		0		0		200,000		0

				*/ Środki z budżetu krajowego obejmują również dofinansowanie z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (do 31.12.2008 r. w wysokości 16.285.692 zł).

						Plan po zmianie

				Razem wydatki do 31.12.2008r.		900.90001		203,244,549		137,868,302		65,376,247		181,771,615		116,395,368		0		14,459,933		101,935,435		65,376,247

				Wykonanie 2009r.										16,569,131		16,569,131		0		0		16,569,131		0

				Razem wydatki 2010 r.										4,703,803		4,703,803		0		0		4,703,803		0

				Razem wydatki 2011 r.										200,000		200,000		0		0		200,000		0

				*/ Środki z budżetu krajowego obejmują również dofinansowanie z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (do 31.12.2008 r. w wysokości 16.285.692 zł).

		22.		Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

				Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

				Priorytet III		Turystyka

				Działanie 3.1		Infrastruktura zaplecza turystycznego

				Poddziałanie 3.1.2		Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne

				Nazwa Projektu		Rozbudowa bazy turystycznej Camping 215 w Katowicach

						Plan przed zmianą

				Razem wydatki 2010r.		926.92601		3,600,000		2,419,672		1,180,328		15,738		10,578		0		0		10,578		5,160

				Razem wydatki 2011r.										3,584,262		2,409,094		0		0		2,409,094		1,175,168

						Plan po zmianie

				Razem wydatki 2010r.		926.92601		3,600,000		2,424,832		1,175,168		15,738		15,738		0		0		15,738		0

				Razem wydatki 2011r.										3,584,262		2,409,094		0		0		2,409,094		1,175,168

		2.2.		Zadania powiatu 2010 rok

		13.		Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

				Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

				Priorytet III		Turystyka

				Działanie 3.1		Infrastruktura zaplecza turystycznego

				Poddziałanie 3.1.2		Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne

				Nazwa Projektu		Przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Ślązaczek w Katowicach

						Plan przed zmianą

				Razem wydatki 2010r.		854.85417		3,837,605		2,579,374		1,258,231		149,938		100,778		0		0		100,778		49,160

				Razem wydatki 2011r.										6,100		4,100		0		0		4,100		2,000

				Razem wydatki 2012r.										3,681,567		2,474,496		0		0		2,474,496		1,207,071

						Plan po zmianie

				Razem wydatki 2010r.		854.85417		3,837,605		2,628,534		1,209,071		149,938		149,938		0		0		149,938		0

				Razem wydatki 2011r.										6,100		4,100		0		0		4,100		2,000

				Razem wydatki 2012r.										3,681,567		2,474,496		0		0		2,474,496		1,207,071

		Zadania, które nie będą współfinansowane środkami zagranicznymi z uwagi na brak możliwości pozyskania funduszy europejskich

		I. Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych

		1.		Wydatki bieżące 2010 rok

		1.2.		Zadania powiatu 2010 rok

		14.		Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny

				Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

				Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

				Działanie 9.1		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

				Poddziałanie 9.1.2		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

				Nazwa Projektu		Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

						Plan przed zmianą

				Razem wydatki 2010r.		801.80120		237,930		35,690		202,240		59,586		8,938		8,938		0		0		50,648

				Razem wydatki 2011r.										114,244		17,137		17,137		0		0		97,107

				Razem wydatki 2012r.										64,100		9,615		9,615		0		0		54,485

						Plan po zmianie

				Razem wydatki 2010r.		801.80120		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Razem wydatki 2011r.										0		0		0		0		0		0

				Razem wydatki 2012r.										0		0		0		0		0		0

		2.		Wydatki majątkowe 2010 rok

		2.1.		Zadania gminy 2010 rok

		21.		Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

				Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

				Priorytet III		Turystyka

				Działanie 3.1		Infrastruktura zaplecza turystycznego

				Poddziałanie 3.1.2		Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne

				Nazwa Projektu		Modernizacja bazy hotelowej i gastronomicznej Hotelu Olimpijskiego przy obiekcie Spodek w Katowicach

						Plan przed zmianą

				Razem wydatki 2010r.		926.92601		7,536,330		5,065,402		2,470,928		4,383,380		2,946,206		0		0		2,946,206		1,437,174

				Razem wydatki 2011r.										3,152,950		2,119,196		0		0		2,119,196		1,033,754

						Plan po zmianie

				Razem wydatki 2010r.		926.92601		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Razem wydatki 2011r.										0		0		0		0		0		0
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zm.XII

												Załącznik Nr 7

												do Uchwały Rady Miasta Katowice

												Nr II/16/10 z dnia 13.12.2010r.

				Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2010 roku

												(w złotych)

		Lp.		Wyszczególnienie		Razem dotacje w 2010 roku		w tym:				podstawa prawna udzielenia dotacji

								dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		1		2		3		4		5		6

		I.		zadania własne

		1.		dotacje bieżące

				w tym:

		1.2.		dotacje podmiotowe		Plan przed zmianą

		1.2.1		dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem		35,794,607		35,794,607		x		art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

						Plan po zmianie

		1.2.1		dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem		35,811,785		35,811,785		x		art. 28 i art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)		17,178

		1.2.		dotacje podmiotowe		Plan przed zmianą

		1.2.3		dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest miasto		53,418,565		x		53,418,565		art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

						Plan po zmianie

						53,443,565		x		53,443,565				25,000

		1.3.		dotacje celowe		Plan przed zmianą

		1.3.3		na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych		0		0		0		art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)				Z

		1.3.6		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa		196,000		196,000		x		art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z póżn. zm.), art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240 z późn. zm.)

						Plan po zmianie

						236,000		236,000		x				40,000

														0
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