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UCHWAŁA NR VIII/127/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2011 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. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 
526 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./. 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2011 rok polegających na: 

1) zwiększeniu dochodów o kwotę 182.391 zł, 

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 36.908 zł, 

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 305.624 zł, 

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 36.908 zł, 

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 123.233 zł 

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2011 rok polegających na przeniesieniu 
wydatków i przychodów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 stanowiącymi 
integralną część uchwały . 

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2011 rok nowe zadania remontowe 
i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały . 

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty 
realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b 
stanowiącymi integralną część uchwały . 

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach 
Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym 
integralną część uchwały . 

§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2011 
roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały . 

§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek 
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały . 

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Katowice 

Ewa Kołodziej
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Uzasadnienie

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2011 rok dokonuje się poprzez: 
1) zwiększenie dochodów o kwotę 182.391 zł 
z tytułu: 

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów: 

  » "Termomodernizacja zespołu budynków Gimnazjum nr 4 oraz Miejskiego Przedszkola 
nr 87 przy ul. Granicznej 44-46 w Katowicach" - 42.500 zł ; 

   » "Termomodernizacja Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen.Jankego 160 w Katowicach" -
 25.500 zł ; 

- środków z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem 
robót publicznych - 71.891 zł ; 

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 
projektu "Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. 
Paderewskiego 46A w Katowicach" - 42.500 zł. 

2) zmniejszenie dochodów o kwotę 36.908 zł 
z tytułu: 

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 
projektu "Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - warto tu zainwestować - II etap" -
 25.092 zł , 

- środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na obsługę zadań realizowanych przez samorządy powiatowe - 11.816 zł . 

3) zwiększenie wydatków o kwotę 305.624 zł 
przeznaczonych na: 

- zwiększenie wkładu własnego dla projektu "Międzynarodowe Centrum Kongresowe 
w Katowicach" - 30.000 zł , 

- zwiększenie wkładu własnego dla projektu "Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - 
warto tu zainwestować - II etap" w związku ze zmniejszeniem środków z EFRR z uwagi 
na uznanie części wydatku jako niekwalifikowanego - 25.092 zł , 

- realizację projektów współfinansowanych środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i budżetu miasta: 

   » "Termomodernizacja zespołu budynków Gimnazjum nr 4 oraz Miejskiego Przedszkola 
nr 87 przy ul. Granicznej 44-46 w Katowicach" - 50.000 zł; 

  » "Termomodernizacja Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen.Jankego 160 w Katowicach" -
 30.000 zł ; 

  » "Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. 
Paderewskiego 46A w Katowicach" - 50.000 zł ; 

- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku ze 
zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa - 35.829 zł , 

- pokrycie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych 
zorganizowanych przez Zakład Zieleni Miejskiej - 84.703 zł. 
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4) zmniejszenie wydatków o kwotę 36.908 zł 
przeznaczonych na : 

- realizację projektu "Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - warto tu zainwestować - II 
etap" współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego z uwagi na uznanie części wydatku jako niekwalifikowanego - 25.092 zł , 

- obsługę administracyjną zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych celem dostosowania planu do wysokości 2,5% środków przyznanych 
z PFRON wg algorytmu - 11.816 zł. 

5) zwiększenie przychodów o kwotę 123.233 zł 
z tytułu : 

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych. 

II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2011 rok dokonuje się poprzez: 
1) przeniesienie wydatków w kwocie 848.074 zł 
celem: 

- dofinansowania zadań inwestycyjnych: "rekonstrukcja klatki schodowej w budynku przy 
ul. Piotrowickiej 44", "remont kapitalny dachu budynku przy ul. Niepodległości 5", 
"odtworzenie logii w budynku przy ul. Drzymały 22" oraz wykonania robót budowlanych 
na nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 16a-d i 18a-e w związku ze zmniejszeniem 
środków na zadaniu ujętym w WPI "ul. Andrzeja 23a" - 548.074 zł , 

- udzielenia dotacji Akademii Sztuk Pięknych z przeznaczeniem na promocję kulturalną 
Miasta w związku z Prezydencją Polski w UE - 300.000 zł. 

2) przeniesienie przychodów w kwocie 23.248.404 zł 
celem: 

- zmiany źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta poprzez zmniejszenie nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych i zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń 
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

III. Dokonuje się korekty: 
- na zadaniach inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

polegającej na zmniejszeniu środków na zadaniu "Przebudowa układu komunikacyjnego 
w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców 
Westerplatte (Pl.Powstańców Śl.)" (poz. 12) celem dofinansowania zadania "Połączenie 
drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów" (poz.11) - 25.000 zł ; 

- na zadaniach remontowych polegającej na zmniejszeniu środków na zadaniu "Odmulanie 
i konserwacja Rawy na odcinku od ul. Sokolskiej do ul. Brackiej" celem realizacji nowego 
zadania pn. "Naprawa prawego wału rzeki Rawy na odcinku od ul. Brackiej do mostu 
suwnicowego" - 562.682 zł. 

- w ramach dotacji podmiotowej udzielonej uczelni wyższej celem umożliwienia realizacji 
zadania remontowego budynków Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 i 13 
(poprzednio modernizacja budynków) - 1.000.000 zł. 
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IV. Dokonuje się w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego zmiany planu dochodów 
własnych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok poprzez : 

- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu, darowizny i odsetek o kwotę 777 zł; 

- zwiększenie wydatków celem zakupu materiałów i wyposażenia m.in. w związku 
z organizacją imprezy "Ocalić od zapomnienia" o kwotę 777 zł. 

V. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację programów 
i projektów z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej, realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje udzielane z budżetu 
miasta dokonuje się zmian: 
- w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie planu wydatków 

bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich 
Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej; 

- w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie planu wydatków 
majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych; 

- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie kwot dotacji udzielanych 
z budżetu miasta Katowice w 2011 roku. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/127/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.

zał. 1 - dochody

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/127/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.

zał. 2 - zmiany

Zalacznik2.xls
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dochody  kwiecień 2011

						BUDŻET OGÓŁEM

																						Załącznik Nr 1

						DOCHODY																do uchwały Rady Miasta Katowice

																						Nr VIII/127/11 z dnia 18.04.2011r.

		Zmiany budżetu miasta na 2011 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

		750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25,092		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25,092		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0

						Dochody bieżące		25,092		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		25,092		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0

						* realizację projektu "Promocja inwestycyjna  miasta Katowice-warto tu zainwestować - II etap"		25,092		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0

		801				OŚWIATA  I  WYCHOWANIE		0		68,000		0		68,000		0		0		0		0		0		0

				80110		Gimnazja		0		68,000		0		68,000		0		0		0		0		0		0

						Dochody majątkowe		0		68,000		0		68,000		0		0		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		0		68,000		0		68,000		0		0		0		0		0		0

						*realizację projektu pn. "Termomodernizacja zespołu budynków Gimnazjum nr 4 oraz Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul.Granicznej 44-46 w Katowicach"		0		42,500		0		42,500		0		0		0		0		0		0

						*realizację projektu pn. "Termomodernizacja  Gimnazjum nr 20  przy ul.Gen.Jankego 160 w  Katowicach"		0		25,500		0		25,500		0		0		0				0		0

		852				POMOC SPOŁECZNA		0		71,891		0		71,891		0		0		0		0		0		0

				85295		Pozostała działalność		0		71,891		0		71,891		0		0		0		0		0		0

						Dochody bieżące		0		71,891		0		71,891		0		0		0		0		0		0

						- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych		0		71,891		0		71,891		0		0		0		0		0		0

		853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11,816		0		0		0		11,816		0		0		0		0		0

				85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11,816		0		0		0		11,816		0		0		0		0		0

						Dochody bieżące		11,816		0		0		0		11,816		0		0		0		0		0

						- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON)		11,816		0		0		0		11,816		0		0		0		0		0

		854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0		42,500		0		0		0		42,500		0		0		0		0

				85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		0		42,500		0		0		0		42,500		0		0		0		0

						Dochody majątkowe		0		42,500		0		0		0		42,500		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		0		42,500		0		0		0		42,500		0		0		0		0

						*realizację projektu pn. "Termomodernizacja  budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul.Paderewskiego 46 A w Katowicach"		0		42,500		0		0		0		42,500		0		0		0		0

						OGÓŁEM		36,908		182,391		25,092		139,891		11,816		42,500		0		0		0		0

						w tym:

						dochody bieżące		36,908		71,891		25,092		71,891		11,816		0		0		0		0		0

						dochody majątkowe		0		110,500		0		68,000		0		42,500		0		0		0		0

								36,908		182,391		25,092		139,891		11,816		42,500		0		0		0		0
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zmiany budżetu

				BUDŻET OGÓŁEM																												Załącznik Nr 2

																																do uchwały Rady Miasta Katowice

				WYDATKI																												Nr VIII/127/11 z dnia 18.04.2011 r.

		Zmiany budżetu miasta na 2011 rok																																				(w złotych)

		Dz./
Rozdz.		Treść		Plan na
2011 r.		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

		710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		30,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,000		30,000		30,000		0

		ZWIĘKSZENIE				30,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,000		30,000		30,000		0

		71020		Organizacja targów i wystaw		30,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,000		30,000		30,000		0

				Wydatki na zadania własne		30,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		30,000		30,000		30,000		0

				w tym:

				gmina		0		0		0								0		0		0		0		0		0		0		0				0

				powiat		30,000		0		0						0																30,000		30,000		30,000

		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				25,092		25,092		0		0		0		0		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25,092		25,092		0		0		0		0		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		25,092		25,092		0		0		0		0		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		25,092		25,092		0								0		25,092		0		0		0		0		0		0

				powiat		0		0		0						0																0

		ZMNIEJSZENIE				25,092		25,092		0		0		0		0		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25,092		25,092		0		0		0		0		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		25,092		25,092		0		0		0		0		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		25,092		25,092		0								0		25,092						0		0		0		0				0

				powiat		0		0		0						0																0

		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		80,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		80,000		80,000		80,000		0

		ZWIĘKSZENIE				80,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		80,000		80,000		80,000		0

		80110		Gimnazja		80,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		80,000		80,000		80,000		0

				Wydatki na zadania własne		80,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		80,000		80,000		80,000		0

				w tym:

				gmina		80,000		0		0						0		0						0		0		0		0		80,000		80,000		80,000		0

				powiat		0		0		0																						0

		852		POMOC SPOŁECZNA		120,532		120,532		116,432		73,408		43,024		0		4,100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				120,532		120,532		116,432		73,408		43,024		0		4,100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85202		Domy pomocy społecznej		35,829		35,829		35,829		0		35,829		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		35,829		35,829		35,829		0		35,829		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		0		0		0												0		0		0		0		0		0				0

				powiat		35,829		35,829		35,829				35,829		0																0

		85295		Pozostała działalność		84,703		84,703		80,603		73,408		7,195		0		4,100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		84,703		84,703		80,603		73,408		7,195		0		4,100		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		84,703		84,703		80,603		73,408		7,195				4,100				0		0		0		0		0		0				0

				powiat		0		0		0						0																0

		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-11,816		-11,816		-11,816		0		-11,816		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZMNIEJSZENIE				11,816		11,816		11,816		0		11,816		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11,816		11,816		11,816		0		11,816		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		11,816		11,816		11,816		0		11,816		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		0		0		0				0				0								0		0		0		0				0

				powiat		11,816		11,816		11,816				11,816		0																0

		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		50,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,000		50,000		50,000		0

		ZWIĘKSZENIE				50,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,000		50,000		50,000		0

		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		50,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,000		50,000		50,000		0

				Wydatki na zadania własne		50,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		50,000		50,000		50,000		0

				w tym:

				gmina		0		0		0						0		0						0		0		0		0		0		0		0		0

				powiat		50,000		0		0																						50,000		50,000		50,000

				OGÓŁEM		268,716		108,716		104,616		73,408		31,208		0		4,100		0		0		0		0		0		0		160,000		160,000		160,000		0

				w tym:

				ZWIĘKSZENIE		305,624		145,624		116,432		73,408		43,024		0		4,100		25,092		0		0		0		0		0		160,000		160,000		160,000		0

				Wydatki na zadania własne		305,624		145,624		116,432		73,408		43,024		0		4,100		25,092		0		0		0		0		0		160,000		160,000		160,000		0

				w tym:

				gmina		189,795		109,795		80,603		73,408		7,195		0		4,100		25,092		0		0		0		0		0		80,000		80,000		80,000		0

				powiat		115,829		35,829		35,829		0		35,829		0		0		0		0		0		0		0		0		80,000		80,000		80,000		0

				ZMNIEJSZENIE		36,908		36,908		11,816		0		11,816		0		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		36,908		36,908		11,816		0		11,816		0		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		25,092		25,092		0		0		0		0		0		25,092		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				powiat		11,816		11,816		11,816		0		11,816		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				spr.		268,716		108,716		104,616		73,408		31,208		0		4,100		0		0		0		0		0		0		160,000		160,000		160,000		0

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

						0
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przychody

						Załącznik nr 3

		BUDŻET OGÓŁEM				do uchwały Rady Miasta Katowice

		PRZYCHODY				Nr  VIII/127/11 z dnia 18.04.2011

		Zmiany budżetu oraz w budżecie miasta na 2011 rok

		T r e  ś ć		Przychody

				zmniejszenia		zwiększenia

				(-)		(+)

		1		2		3

		Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		0		23,371,637

		Nadwyżki z lat ubiegłych		23,248,404		0

		OGÓŁEM		23,248,404		23,371,637

		w tym:

		zmiany budżetu		0		123,233

		zmiany w budżecie		23,248,404		23,248,404

		dochody		36,908		182,391

		wydatki		36,908		305,624

		przychody				123,233

				0









przeniesienia

																																Załącznik Nr 4

				BUDŻET OGÓŁEM																												do uchwały Rady Miasta Katowice

																																Nr VIII/127/11 z dnia 18.04.2011 r.

				WYDATKI

		Zmiany w budżecie miasta na 2011 rok																																				(w złotych)

		Dz./
Rozdz.		Treść		Plan na
2011 r.		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

		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				548,074		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074		0		0

		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		548,074		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074		0		0

				Wydatki na zadania własne		548,074		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074		0		0

				w tym:

				gmina		548,074		0		0				0				0				0		0		0		0		0		548,074		548,074		0

				powiat		0		0		0																						0

		ZMNIEJSZENIA				548,074		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074		0		0

		70095		Pozostała działalność		548,074		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074		0		0

				Wydatki na zadania własne		548,074		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074		0		0

				w tym:

				gmina		548,074		0		0								0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074

				powiat		0		0		0																						0

		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0		0		-300,000		0		-300,000		300,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

		ZWIĘKSZENIE				300,000		300,000		0		0		0		300,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		92195		Pozostała działalność		300,000		300,000		0		0		0		300,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		300,000		300,000		0		0		0		300,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		300,000		300,000		0				0		300,000		0				0		0		0		0		0		0				0

				powiat		0		0		0																						0

		ZMNIEJSZENIA				300,000		300,000		300,000		0		300,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		92195		Pozostała działalność		300,000		300,000		300,000		0		300,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		300,000		300,000		300,000		0		300,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		300,000		300,000		300,000				300,000				0				0		0		0		0		0		0				0

				powiat		0		0		0																						0

				OGÓŁEM		0		0		-300,000		0		-300,000		300,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				ZWIĘKSZENIE		848,074		300,000		0		0		0		300,000		0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074		0

				Wydatki na zadania własne		848,074		300,000		0		0		0		300,000		0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074		0		0

				w tym:

				gmina		848,074		300,000		0		0		0		300,000		0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074		0		0

				powiat		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZMNIEJSZENIA		848,074		300,000		300,000		0		300,000		0		0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074		0		0

				Wydatki na zadania własne		848,074		300,000		300,000		0		300,000		0		0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074		0		0

				w tym:

				gmina		848,074		300,000		300,000		0		300,000		0		0		0		0		0		0		0		0		548,074		548,074		0		0

				powiat		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		-300,000		0		-300,000		300,000		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
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Załącznik Nr 5

do uchwały Nr VIII/127/11

Rady Miasta Katowice


z dnia 18.04.2011r.      

Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2011 rok:


I. ZADANIE REMONTOWE
na kwotę
562.682 zł


dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA 


                I OCHRONA ŚRODOWISKA
na kwotę
562.682 zł

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zadania własne gminy

· Naprawa prawego wału rzeki Rawy na odcinku od ul. Brackiej do mostu suwnicowego

» realizacja zadania w ramach środków zaplanowanych w 2011 roku na zadanie: „Odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od ul. Sokolskiej do ul. Brackiej”

II. ZADANIE INWESTYCYJNE
na kwotę
150.000 zł


dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

zadania własne gminy

· Roboty budowlane na nieruchomości przy ul. Szczecińskiej 16a-d i 18a-e w Katowicach

» środki na realizację zadania ujęto w załączniku Nr 4

PAGE  







zm. uchw. IV'11 bież.

												Załącznik Nr 6a

												do uchwały Nr VIII/127/11

												Rady Miasta Katowice

												z dnia 18.04.2011r.

		Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

		Dział		Rozdział		Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)		Łączne nakłady finansowe		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2009r.		Plan po zmianach na 2010r.		Przewidywane wykonanie 2010r.
Wykonanie 2010r.		Plan na 2011 r.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		Wydatki bieżące

		Zadania gminy

		Fundusz				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

		Priorytet I				Badania i rozwój technologiczny (B + R), innowacje i przedsiębiorczość

		Działanie 1.1				Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

		Poddziałanie 1.1.2				Promocja inwestycyjna

		750		75075		Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II etap		Urząd Miasta		Plan przed zmianą

						Razem wydatki				1,420,441		0		15,000		15,000		1,405,441

						fundusze strukturalne				1,194,624		0		0		0		1,194,624

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				225,817		0		15,000		15,000		210,817

										Plan po zmianie

						Razem wydatki				1,420,441		0		15,000		15,000		1,405,441

						fundusze strukturalne				1,169,532		0		0		0		1,169,532

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				250,909		0		15,000		15,000		235,909





zm. uchw. IV'11 maj.

														Załącznik Nr 6b

														do uchwały Nr

														Rady Miasta Katowice

														z dnia

		Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

		Dział		Rozdział		Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)		Łączne nakłady finansowe		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2009r.		Plan po zmianach na 2010r.		Przewidywane wykonanie 2010r.
Wykonanie 2010r.		Plan na 2011 r.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		Wydatki majątkowe

		Zadania gminy

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

		Priorytet V				Środowisko

		Działanie 5.3				Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

		801		80110		Termomodernizacja zespołu budynków Gimnazjum nr 4 oraz Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44-46 w Katowicach		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych		Nowe zadanie

						Razem wydatki				3,400,000		0		0		0		50,000

						fundusze strukturalne				2,890,000		0		0		0		42,500

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				510,000		0		0		0		7,500

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

		Priorytet V				Środowisko

		Działanie 5.3				Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

		801		80110		Termomodernizacja Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych		Nowe zadanie

						Razem wydatki				1,850,000		0		0		0		30,000

						fundusze strukturalne				1,572,500		0		0		0		25,500

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				277,500		0		0		0		4,500

		Zadania powiatu

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

		Priorytet VI				Zrównoważony rozwój miast

		Działanie 6.1				Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu

		710		71020		Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach		Urząd Miasta		Plan przed zmianą

						Razem wydatki				304,611,256		5,642,343		8,559,587		5,763,042		72,277,097

						fundusze strukturalne				152,808,875		2,844,373		4,315,744		2,720,571		36,418,491

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				101,183,420		0		0		0		24,509,862

						pozostałe środki krajowe				50,618,961		2,797,970		4,243,843		3,042,471		11,348,744

										Plan po zmianie

						Razem wydatki				304,225,980		5,642,343		8,559,587		5,298,900		72,307,097

						fundusze strukturalne				152,808,875		2,844,373		4,315,744		2,671,705		36,418,491

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				101,183,420		0		0		0		24,509,862

						pozostałe środki krajowe				50,233,685		2,797,970		4,243,843		2,627,195		11,378,744

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

		Priorytet V				Środowisko

		Działanie 5.3				Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

		854		85407		Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46 A w Katowicach		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		Nowe zadanie

						Razem wydatki				5,000,000		0		0		0		50,000

						fundusze strukturalne				4,250,000		0		0		0		42,500

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				750,000		0		0		0		7,500
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zm. uchw. IV'11 maj.

														Załącznik Nr 6b

														do uchwały Nr VIII/127/11

														Rady Miasta Katowice

														z dnia 18.04.2011r.

		Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

		Dział		Rozdział		Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)		Łączne nakłady finansowe		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2009r.		Plan po zmianach na 2010r.		Przewidywane wykonanie 2010r.
Wykonanie 2010r.		Plan na 2011 r.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		Wydatki majątkowe

		Zadania gminy

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

		Priorytet V				Środowisko

		Działanie 5.3				Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

		801		80110		Termomodernizacja zespołu budynków Gimnazjum nr 4 oraz Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul. Granicznej 44-46 w Katowicach		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych		Nowe zadanie

						Razem wydatki				3,400,000		0		0		0		50,000

						fundusze strukturalne				2,890,000		0		0		0		42,500

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				510,000		0		0		0		7,500

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

		Priorytet V				Środowisko

		Działanie 5.3				Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

		801		80110		Termomodernizacja Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160 w Katowicach		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych		Nowe zadanie

						Razem wydatki				1,850,000		0		0		0		30,000

						fundusze strukturalne				1,572,500		0		0		0		25,500

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				277,500		0		0		0		4,500

		Zadania powiatu

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

		Priorytet VI				Zrównoważony rozwój miast

		Działanie 6.1				Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu

		710		71020		Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach		Urząd Miasta		Plan przed zmianą

						Razem wydatki				304,611,256		5,642,343		8,559,587		5,763,042		72,277,097

						fundusze strukturalne				152,808,875		2,844,373		4,315,744		2,720,571		36,418,491

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				101,183,420		0		0		0		24,509,862

						pozostałe środki krajowe				50,618,961		2,797,970		4,243,843		3,042,471		11,348,744

										Plan po zmianie

						Razem wydatki				304,225,980		5,642,343		8,559,587		5,298,900		72,307,097

						fundusze strukturalne				152,808,875		2,844,373		4,315,744		2,671,705		36,418,491

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				101,183,420		0		0		0		24,509,862

						pozostałe środki krajowe				50,233,685		2,797,970		4,243,843		2,627,195		11,378,744

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

		Priorytet V				Środowisko

		Działanie 5.3				Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

		854		85407		Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46 A w Katowicach		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		Nowe zadanie

						Razem wydatki				5,000,000		0		0		0		50,000

						fundusze strukturalne				4,250,000		0		0		0		42,500

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				750,000		0		0		0		7,500
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Załącznik

																						Załącznik nr  7                                                                                                                                        do uchwały Rady Miasta Katowice
nr VIII/127/11 z dnia 18.04.2011r.

		Zmiany do załącznika nr 6a, do uchwały Rady Miasta Katowice nr V/31/11 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

		Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

		Dział /
pozycja		Rozdział		Wyszczególnienie		Termin rozpo-
częcia /  zakoń-
czenia		Wartość szacunkowa				Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2009r.		Przewidywane wykonanie / Wykonanie 
w 2010 r.		Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2010 r.		Plan
na 2011 r.		Przewidywany zakres wykonania
w 2011r. 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

		600		Transport i łączność

		A. Zadania własne gminy

				60016		Drogi publiczne gminne

																PRZED ZMIANĄ

		11				Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach		10 / 11		105,000		105,000		0		5,000		100,000		100,000		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy istniejącej ul. Braci Wiechułów oraz budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów wraz z oświetleniem i odwodnieniem.		WIN

																PO ZMIANACH

		11				Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach		10 / 11		128,941		128,941		0		3,941		125,000		125,000		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy istniejącej ul. Braci Wiechułów oraz budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów wraz z oświetleniem i odwodnieniem. W trakcie prowadzonych prac projektowych zaistniała konieczność doprojektowania dodatkowego zakresu.		WIN

																PRZED ZMIANĄ

		12				Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich)		10 /11		385,000		385,000		0		77,000		308,000		308,000		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej  dla rozpoczęcia przebudowy skrzyżowania ulic wraz z infrastrukturą i przekształcenie ul. Obrońców Westerplatte na odcinku od pl. Powstańców Śląskich do ul. Brynicy w ciąg pieszy.		WIN

																PO ZMIANACH

		12				Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich)		10 /11		359,639		359,639		0		76,639		283,000		283,000		Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej  dla rozpoczęcia przebudowy skrzyżowania ulic wraz z infrastrukturą i przekształcenie ul. Obrońców Westerplatte na odcinku od pl. Powstańców Śląskich do ul. Brynicy w ciąg pieszy. Po sprecyzowaniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2011r. środki można ograniczyć.		WIN

		700		Gospodarka mieszkaniowa

		A. Zadania własne gminy

				70095		Pozostała działalność

																PRZED ZMIANĄ

		32				Budownictwo mieszkaniowe - komunalne		05/12		36,145,747		36,145,747		14,296,433		1,494,756		20,354,558		17,254,558		Zakres KZGM: 
Opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku komunalnego przy ul. Andrzeja 23a .                                                                                   
Wyburzenie istniejącego obiektu i opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku komunalnego przy ul. Kordeckiego 3-4 .
Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu realizacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego przy ul. Obr. Westerplatte 42-50.

Zakres WIN:
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Techników, ul. Bytkowskiej 62-66 oraz przy ul. Le Ronda-Biniszkiewicza. Pozyskanie nowych lokali do zasobów miasta.

						Środki własne KZGM				1,750,187		1,750,187		51,833		0		1,698,354		1,698,354				WBiD (KZGM)

						Środki własne WIN:				34,395,560		34,395,560		14,244,600		1,494,756		18,656,204		15,556,204				WIN

						w tym środki EBI				3,363,780		3,363,780		3,363,780		0		0		0

																PO ZMIANACH

		32				Budownictwo mieszkaniowe - komunalne		05/12		35,597,673		35,597,673		14,296,433		1,494,756		19,806,484		16,706,484		Zakres KZGM: 
Opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku komunalnego przy ul. Andrzeja 23a .                                                                                   
Wyburzenie istniejącego obiektu i opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku komunalnego przy ul. Kordeckiego 3-4 .
Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu realizacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego przy ul. Obr. Westerplatte 42-50.
Zmniejszenie wydatków na zadaniu ul.Andrzeja 23 celem realizacji zadań poza WPI.
Zakres WIN:
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Techników, ul. Bytkowskiej 62-66 oraz przy ul. Le Ronda-Biniszkiewicza. Pozyskanie nowych lokali do zasobów miasta.

						Środki własne KZGM				1,202,113		1,202,113		51,833		0		1,150,280		1,150,280				WBiD (KZGM)

						Środki własne WIN:				34,395,560		34,395,560		14,244,600		1,494,756		18,656,204		15,556,204				WIN

						w tym środki EBI				3,363,780		3,363,780		3,363,780		0		0		0

		803		Szkolnictwo wyższe

		A. Zadania własne gminy

				80395		Pozostała działalność

																PRZED ZMIANĄ

		54				Modernizacja budynku Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 i 13 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół		11/13		2,100,000		2,100,000		0		0		2,100,000		0		Pomoc miasta w realizacji modernizacja budynku Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 i 13 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
W 2011 r. planowane przekazanie dotacji w  wysokości 1 000 000 zł. Całkowita wartość nakładów z budżetu miasta na ten cel w latach 2011-2013 to 3 100 000 zł.		WE

																PO ZMIANACH

		54				Modernizacja budynku Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8 i 13 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół		11/13		0		0		0		0		0		0		W związku ze zmianą zakresu rzeczowego zadania - wykonanie remontu zamiast wcześniej planowanej modernizacji wykreśla się zadanie z WPI w 2011 roku		WE









uchwała kwiecień

												Załącznik Nr 8

												do uchwały Rady Miasta Katowice

												N VIII/127/11z dnia 18.04.2011r.

				Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2011 roku

												(w złotych)

		Lp.		Wyszczególnienie		Razem dotacje w 2011 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

		1.2.4		dla publicznych szkół wyższych		12,397,980		12,397,980		x		art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

						Plan po zmianie

						12,697,980		12,697,980		x				300,000

														0
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załącz. do uchw.

		

																														Załącznik Nr 9

																														do uchwały Nr VIII/127/11

																														Rady Miasta Katowice

																														z dnia 18.04.2011r.

				Zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2011

												Dochody własne												Razem				Wydatki

						Razem				Dochody            z najmu                 i dzierżawy składników majątkowych		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				Pozostałe odsetki				Otrzymane darowizny								bieżące						w tym

		Poz.		Jednostki																												statutowe

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

						zmniejszenia		zwiększenia				zmniejszenia		zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia

		1		Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego				777		477,293				190				87				500				777				777				777









