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UCHWAŁA NR XV/276/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 października 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 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 5 i 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 57.161 zł , 

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 262.923 zł , 

3) zwiększeniu wydatków o kwotę 2.243.698 zł , 

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 413.120 zł , 

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 2.036.340 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 
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały . 

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2011 rok nowe zadania 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. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Uzasadnienie

I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2011 rok dokonuje się poprzez: 

1) zwiększenie dochodów o kwotę 57.161 zł 
z tytułu: 

 spadku na rzecz gminy  33.493 zł , 

 rozliczenia kosztów za media w budynkach OSP oraz zwrotu składki za ubezpieczenie  samochodu 
pożarniczego wycofanego z użytkowania  5.785 zł , 

 środków z Organizacji PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu "Wymiana 
młodzieży"  5.236 zł , 

 środków  z Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i budżetu  państwa    niewykorzystanych  w 2010 
roku  na realizację projektu "Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej"  12.647 zł , 

2) zmniejszenie dochodów o kwotę 262.923 zł 
z tytułu: 

 środków  z Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  na  realizację  projektu "Stworzenie 
i oznakowanie  Szlaku  Moderny  w Katowicach" w  związku  z oszczędnościami  wynikającycmi 
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  262.923 zł . 

3) zwiększenie wydatków o kwotę 2.243.698 zł 
przeznaczonych na: 

 pokrycie  kosztów  utrzymania  (w  tym  opłaty  za  media)  nowej  siedziby  Straży Miejskiej  przy  ul. 
Żelaznej 1  199.543 zł , 

 poręczenie kredytu w rachunku bieżacym dla Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach  250.000 zł , 

 realizację  projektu "Wymiana  Młodzieży" w  ramach  PolskoNiemieckiej  Współpracy  Młodzieży  
 5.236 zł , 

 zakup sprzętu do zajęć sportowych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących 
Nr 3  10.000 zł , 

 dofinansowanie  bieżącej  działalności  Miejskiej  Izby  Wytrzeźwień  i Ośrodka  Pomocy  dla  Osób 
Uzależnionych od Alkoholu  26.220 zł , 

 zwiększenie  zatrudnienia  o 3  etaty  wychowawców w związku  z uruchomieniem  od  1 września  br. 
w Domu Dziecka "Stanica" grupy dla małoletnich dziewcząt w ciąży lub z dzieckiem  38.288 zł , 

 zakup  pierwszego  wyposażenia  do  nowoutworzonego  oddziału  Żłobka  Miejskiego  przy  ul. 
Grzegorzka 2  60.000 zł , 

 realizację    ze  środków  EFS  i budżetu  państwa    projektu "Sieć  Inkubatorów  Społecznej 
Przedsiębiorczości"  12.647 zł , 

 zwiększenie dotacji dla Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" w tym w związku 
ze  zwiększeniem od  listopada  br.  zatrudnienia  o 1  etat  (8.242  zł)  oraz  uzupełnieniem  środków na 
wynagrodzenia osobowe i wypłaty jednorazowe (25.062 zł)  33.304 zł , 

 zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury "Południe" celem zakupu przenośnej estrady wraz 
z zadaszeniem  55.000 zł , 

 zwiększenie dotacji dla instytucji kultury "KatowiceMiasto Ogrodów" celem organizacji Sylwestra 
2011/2012  984.000 zł , 

 zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania 
 210.000 zł , 
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 uzupełnienie  środków na współorganizację  "Ogólnopolskich obchodów 30  rocznicy wprowadzenia 
stanu wojennego"  350.000 zł , 

 wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  9.460 zł , 

4) zmniejszenie wydatków o kwotę 413.120 zł 
przeznaczonych na : 

 realizację  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  i budżetu  miasta 
projektu "Stworzenie  i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach" w  związku  z oszczędnościami 
wynikającymi  z przeprowadzonego  postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego   309.320 
zł , 

 realizację  zadania  inwestycyjnego "Budowa  nowej  siedziby  Straży  Miejskiej  przy  ul.  Żelaznej" w 
związku z przesunięciem terminu budowy przyłącza rezerwowego na 2012 rok  103.800 zł . 

5) zwiększenie przychodów o kwotę 2.036.340 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: 

przeniesienie wydatków w kwocie 2.068.568 zł 
celem: 

 dofinansowania  modernizacji  dróg: ul.  Kościuszki (100.000  zł), ul.  Kołodzieja (80.000  zł), ul. 
Karasiowa (140.000 zł) oraz realizacji nowego zadania modernizacja oświetlenia na terenie miasta 
Katowice (70.000  zł)  poprzez  zmniejszenie  za  zadaniach: ul.  Leszczynowa (55.000  zł), kładka 
Załęska  Hałda (180.000  zł), przebudowa  mostu  drogowego  w ciągu  ul.  Panewnickiej  nad  rzeką 
Kłodnicą (50.000  zł), ul.  Kępowa (20.000  zł), ul.Wymysłów (50.000  zł), ul.  Letnia (20.000  zł), ul. 
Chorzowska (15.000 zł)  390.000 zł. 

 dofinansowania  zadania  inwestycyjnego "Informatyzacja  Urzędu  Miasta  Katowice" w  związku 
z zakupem oprogramowania do obsługi budżetu zadaniowego  i wieloletniej  prognozy  finansowej  
 60.300 zł. 

 realizacji  przez  Komendę  Miejską  Państwowej  Straży  Pożarnej  zadań  w ramach Programu 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2011 
roku (zmiana  formy  finansowania  z dotacji  na  Fundusz  Wsparcia  PSP  na  wydatki  jednostki 
budżetowej w związku z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach)  1.046.000 
zł , 

 realizacji  zadań  inwestycyjnych: monitoring  wizyjny  w rejonie  ul.  Piotrowiciej,  Związkowej, 
Franciszkańskiej (400.000  zł)  oraz monitoring  wizyjny  ul.  Mariackiej (120.000  zł)  poprzez 
zmniejszenie na zadaniu Informatyzacja Urzędu Miasta Katowice  520.000 zł , 

 zwiększenia  dotacji  majątkowej  dla  SP  ZLA  Moja  Przychodnia  z przeznaczeniem  na  wymianę 
i ocieplenie pokrycia dachowego w Przychodni Nr 13 (23.800 zł) oraz częściowego sfinansowania 
zakupu audiometru diagnostycznego w Przychodni Nr 3 (5.414 zł)  29.214 zł , 

 uzupełnienia środków na zakup usług w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży  23.054 
zł , 

III. Dokonuje  się  korekty  na  zadaniu  ujętym  w Wieloletnich  Przedsięwzięciach 
Inwestycyjnych pn. "Kontynuacja  modernizacji  budynków  komunalnych" (poz.30)  polegającej  na 
dofinansowaniu ul. Wiosny Ludów 24 poprzez zmniejszenie ul. Wojewódzkiej 36,38  20.000 zł . 
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IV. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok: 

 Miejskiego  Przedszkola  Nr  48  o kwotę  600  zł ,  w tym  zwiększenie  dochodów  z tytułu  wynajmu 
pomieszczeń  z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych  z działalnością  statutową 
w tym m.in. na zakup wyposażenia, 

 Gimnazjum  Nr  8 o  kwotę  18.183  zł ,  w tym  zwiększenie  dochodów  z tytułu  wynajmu  pomieszczeń 
i odsetek  z przeznaczeniem  na  pokrycie  bieżących  kosztów  związanych  z działalnością  statutową 
w tym m.in na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej. 

 Gimnazjum Nr 10 o kwotę 100.000 zł , w tym zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń 
z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością statutową w tym m.in. na 
zakup materiałów  i wyposażenia,  zakup pomocy dydaktycznych,  zakup usług  remontowych  i zapłatę 
podatku VAT. 

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 bieżacych 
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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dochody X 17.10.11

						BUDŻET OGÓŁEM

																						Załącznik Nr 1

						DOCHODY																do uchwały Rady Miasta Katowice

																						Nr XV/276/11 z dnia 26.10. 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

		630				TURYSTYKA		262,923		0		262,923		0		0		0		0		0		0		0

				63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		262,923		0		262,923		0		0		0		0		0		0		0

						Dochody bieżące		116,247		0		116,247		0		0		0		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :		116,247		0		116,247		0		0		0		0		0		0		0

						* realizację projektu "Stworzenie i oznakowanie szlaku Moderny w Katowicach"		116,247		0		116,247		0		0		0		0		0		0		0

						Dochody majątkowe		146,676		0		146,676		0		0		0		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :		146,676		0		146,676		0		0		0		0		0		0		0

						* realizację projektu "Stworzenie i oznakowanie szlaku Moderny w Katowicach"		146,676		0		146,676		0		0		0		0		0		0		0

		750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0		33,493		0		33,493		0		0		0		0		0		0

				75095		Pozostała działalność		0		33,493		0		33,493		0		0		0		0		0		0

						Dochody bieżące		0		33,493		0		33,493		0		0		0		0		0		0

						-wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn na rzecz Miasta		0		33,493		0		33,493		0		0		0		0		0		0

		754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  I  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0		5,785		0		5,785		0		0		0		0		0		0

				75412		Ochotnicze straże pożarne		0		5,785		0		5,785		0		0		0		0		0		0

						Dochody bieżące		0		5,785		0		5,785		0		0		0		0		0		0

						- dochody z czynszu i za media w budynkach OSP i obrony cywilnej		0		5,785		0		5,785		0		0		0		0		0		0

		801				OŚWIATA  I  WYCHOWANIE		0		5,236		0		5,236		0		0		0		0		0		0

				80110		Gimnazja		0		5,236		0		5,236		0		0		0		0		0		0

						dochody bieżące		0		5,236		0		5,236		0		0		0		0		0		0

						-środki przyznane z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach programu "Wymiana Młodzieży"		0		5,236		0		5,236		0		0		0		0		0		0

		853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0		12,647		0		12,647		0		0		0		0		0		0

				85395		Pozostała działalność		0		12,647		0		12,647		0		0		0		0		0		0

						Dochody bieżące		0		12,647		0		12,647		0		0		0		0		0		0

						-środki z Europejskiego Funduszu Spolecznego na:		0		10,751		0		10,751		0		0		0		0		0		0

						* realizację projektu pn.:"Sieć inkubatorów społecznej przedsiebiorczości"		0		10,751		0		10,751		0		0		0		0		0		0

						- środki z budżetu państwa na:		0		1,896		0		1,896		0		0		0		0		0		0

						* realizację projektu pn.:"Sieć inkubatorów społecznej przedsiebiorczości"		0		1,896		0		1,896		0		0		0		0		0		0

						OGÓŁEM		262,923		57,161		262,923		57,161		0		0		0		0		0		0

						w tym:

						dochody bieżące		116,247		57,161		116,247		57,161		0		0		0		0		0		0		0

						dochody majątkowe		146,676		0		146,676		0		0		0		0		0		0		0

								262,923		57,161		262,923		57,161		0		0		0		0		0		0

																										a
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zmiany budżetu

				BUDŻET OGÓŁEM																												Załącznik Nr 2

																																do uchwały Rady Miasta Katowice

				WYDATKI																												Nr XV/276/11 z dnia  26.10.2011 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

		630		TURYSTYKA		-309,320		-136,761		0		0		0		0		0		-136,761		0		0		0		0		0		-172,559		-172,559		-172,559		0

		ZMNIEJSZENIE				309,320		136,761		0		0		0		0		0		136,761		0		0		0		0		0		172,559		172,559		172,559		0

		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		309,320		136,761		0		0		0		0		0		136,761		0		0		0		0		0		172,559		172,559		172,559		0

				Wydatki na zadania własne		309,320		136,761		0		0		0		0		0		136,761		0		0		0		0		0		172,559		172,559		172,559		0

				w tym:

				gmina		309,320		136,761		0						0				136,761				0		0		0		0		172,559		172,559		172,559		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		95,743		199,543		199,543		0		199,543		0		0		0		0		0		0		0		0		-103,800		-103,800		0		0

		ZWIĘKSZENIE				199,543		199,543		199,543		0		199,543		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		75416		Straż gminna (miejska)		199,543		199,543		199,543		0		199,543		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		199,543		199,543		199,543		0		199,543		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		199,543		199,543		199,543				199,543										0		0		0		0		0		0				0

				powiat		0		0		0																						0

		ZMNIEJSZENIE				103,800		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		103,800		103,800		0		0

		75416		Straż gminna (miejska)		103,800		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		103,800		103,800		0		0

				Wydatki na zadania własne		103,800		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		103,800		103,800		0		0

				w tym:

				gmina		103,800		0		0						0								0		0		0		0		103,800		103,800				0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		250,000		250,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		250,000		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				250,000		250,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		250,000		0		0		0		0		0

		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		250,000		250,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		250,000		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		250,000		250,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		250,000		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		250,000		250,000		0						0								0		0		250,000		0		0				0		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		15,236		15,236		10,000		0		10,000		0		0		5,236		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				15,236		15,236		10,000		0		10,000		0		0		5,236		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		80110		Gimnazja		5,236		5,236		0		0		0		0		0		5,236		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		5,236		5,236		0		0		0		0		0		5,236		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		5,236		5,236		0										5,236				0		0		0		0		0		0				0

				powiat		0		0		0																						0

		80130		Szkoły zawodowe		10,000		10,000		10,000		0		10,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		10,000		10,000		10,000		0		10,000		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		0				0

				powiat		10,000		10,000		10,000				10,000		0																0		0

		851		OCHRONA ZDROWIA		26,220		26,220		26,220		13,600		12,620		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				26,220		26,220		26,220		13,600		12,620		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85158		Izby wytrzeźwień		26,220		26,220		26,220		13,600		12,620		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		26,220		26,220		26,220		13,600		12,620		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		26,220		26,220		26,220		13,600		12,620		0								0		0		0		0		0				0		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		852		POMOC SPOŁECZNA		38,288		38,288		38,288		37,194		1,094		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				38,288		38,288		38,288		37,194		1,094		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		38,288		38,288		38,288		37,194		1,094		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		38,288		38,288		38,288		37,194		1,094		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		0

				powiat		38,288		38,288		38,288		37,194		1,094						0												0		0

		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		72,647		12,647		0		0		0		0		0		12,647		965		0		0		0		0		60,000		60,000		0		0

		ZWIĘKSZENIE				72,647		12,647		0		0		0		0		0		12,647		965		0		0		0		0		60,000		60,000		0		0

		85305		Żłobki		60,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		60,000		60,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		60,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		60,000		60,000		0		0

				w tym:

				gmina		60,000		0		0						0								0		0		0		0		60,000		60,000		0		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		85395		Pozostała działalność		12,647		12,647		0		0		0		0		0		12,647		965		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		12,647		12,647		0		0		0		0		0		12,647		965		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		12,647		12,647		0						0				12,647		965		0		0		0		0		0				0		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1,632,304		1,577,304		350,000		0		350,000		1,227,304		0		0		0		0		0		0		0		55,000		55,000		0		0

		ZWIĘKSZENIE				1,632,304		1,577,304		350,000		0		350,000		1,227,304		0		0		0		0		0		0		0		55,000		55,000		0		0

		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		33,304		33,304		0		0		0		33,304		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		33,304		33,304		0		0		0		33,304		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		33,304		33,304		0						33,304		0						0		0		0		0		0				0		0

				powiat		0		0		0																						0		0

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		55,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		55,000		55,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		55,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		55,000		55,000		0		0

				w tym:

				gmina		55,000		0		0								0						0		0		0		0		55,000		55,000		0		0

				powiat		0		0		0																						0		0

		92113		Centra kultury i sztuki		984,000		984,000		0		0		0		984,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		984,000		984,000		0		0		0		984,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

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

				powiat		984,000		984,000		0						984,000																0		0

		92116		Biblioteki		210,000		210,000		0		0		0		210,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		210,000		210,000		0		0		0		210,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		210,000		210,000		0						210,000		0						0		0		0		0		0				0		0

				powiat		0		0		0																						0		0

		92195		Pozostała działalność		350,000		350,000		350,000		0		350,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		350,000		350,000		350,000		0		350,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		350,000		350,000		350,000				350,000				0						0		0		0		0		0				0		0

				powiat		0		0		0																						0		0

		926		KULTURA FIZYCZNA		9,460		9,460		9,460		9,460		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				9,460		9,460		9,460		9,460		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		92604		Instytucje kultury fizycznej		9,460		9,460		9,460		9,460		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		9,460		9,460		9,460		9,460		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		9,460		9,460		9,460		9,460				0								0		0		0		0		0				0		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

				OGÓŁEM		1,830,578		1,991,937		633,511		60,254		573,257		1,227,304		0		-118,878		965		0		0		250,000		0		-161,359		-161,359		-172,559		0

				w tym:

				ZWIĘKSZENIE		2,243,698		2,128,698		633,511		60,254		573,257		1,227,304		0		17,883		965		0		0		250,000		0		115,000		115,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		2,243,698		2,128,698		633,511		60,254		573,257		1,227,304		0		17,883		965		0		0		250,000		0		115,000		115,000		0		0

				w tym:

				gmina		1,211,410		1,096,410		585,223		23,060		562,163		243,304		0		17,883		965		0		0		250,000		0		115,000		115,000		0		0

				powiat		1,032,288		1,032,288		48,288		37,194		11,094		984,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				ZMNIEJSZENIE		413,120		136,761		0		0		0		0		0		136,761		0		0		0		0		0		276,359		276,359		172,559		0

				Wydatki na zadania własne		413,120		136,761		0		0		0		0		0		136,761		0		0		0		0		0		276,359		276,359		172,559		0

				w tym:

				gmina		413,120		136,761		0		0		0		0		0		136,761		0		0		0		0		0		276,359		276,359		172,559		0

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

				spr.		1,830,578		1,991,937		633,511		60,254		573,257		1,227,304		0		-118,878		965		0		0		250,000		0		-161,359		-161,359		-172,559		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

						Nr XV/276/11 z dnia 26.10.2011

		PRZYCHODY

		Zmiany budżetu miasta na 2011 rok

		T r e  ś ć		Przychody

				zmniejszenie		zwiększenie

				(-)		(+)

		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				2,036,340

		OGÓŁEM				2,036,340

		dochody		262,923		57,161		-205,762

		wydatki		413,120		2,243,698		1,830,578

						2,036,340		2,036,340

				0









przeniesienia

																																Załącznik Nr 4

				BUDŻET OGÓŁEM																												do uchwały Rady Miasta Katowice

																																Nr XV/276/11 z dnia 26.10.2011 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

		600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-70,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-70,000		-70,000		0		0

		ZWIĘKSZENIE				320,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		320,000		320,000		0		0

		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		180,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		180,000		180,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		180,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		180,000		180,000		0		0

				w tym:

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

				powiat		180,000		0		0																						180,000		180,000

		60016		Drogi publiczne gminne		140,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		140,000		140,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		140,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		140,000		140,000		0		0

				w tym:

				gmina		140,000		0		0								0				0		0		0		0		0		140,000		140,000		0

				powiat		0		0		0																						0

		ZMNIEJSZENIA				390,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		390,000		390,000		0		0

		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		245,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		245,000		245,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		245,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		245,000		245,000		0		0

				w tym:

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

				powiat		245,000		0		0																						245,000		245,000

		60016		Drogi publiczne gminne		145,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		145,000		145,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		145,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		145,000		145,000		0		0

				w tym:

				gmina		145,000		0		0								0				0		0		0		0		0		145,000		145,000		0

				powiat		0		0		0																						0

		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-520,000		-60,300		-60,300		0		-60,300		0		0		0		0		0		0		0		0		-459,700		-459,700		0		0

		ZWIĘKSZENIE				60,300		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		60,300		60,300		0		0

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60,300		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		60,300		60,300		0		0

				Wydatki na zadania własne		60,300		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		60,300		60,300		0		0

				w tym:

				gmina		60,300		0		0								0				0		0		0		0		0		60,300		60,300		0

				powiat		0		0		0																						0

		ZMNIEJSZENIA				580,300		60,300		60,300		0		60,300		0		0		0		0		0		0		0		0		520,000		520,000		0		0

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		580,300		60,300		60,300		0		60,300		0		0		0		0		0		0		0		0		520,000		520,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		580,300		60,300		60,300		0		60,300		0		0		0		0		0		0		0		0		520,000		520,000		0		0

				w tym:

				gmina		580,300		60,300		60,300				60,300				0				0		0		0		0		0		520,000		520,000		0

				powiat		0		0		0																						0

		754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		520,000		-230,000		356,000		0		356,000		-586,000		0		0		0		0		0		0		0		750,000		750,000		0		0

		ZWIĘKSZENIE				1,566,000		356,000		356,000		0		356,000		0		0		0		0		0		0		0		0		1,210,000		1,210,000		0		0

		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1,046,000		356,000		356,000		0		356,000		0		0		0		0		0		0		0		0		690,000		690,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		1,046,000		356,000		356,000		0		356,000		0		0		0		0		0		0		0		0		690,000		690,000		0		0

				w tym:

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

				powiat		1,046,000		356,000		356,000				356,000																		690,000		690,000

		75495		Pozostała działalność		520,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		520,000		520,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		520,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		520,000		520,000		0		0

				w tym:

				gmina		520,000		0		0								0				0		0		0		0		0		520,000		520,000		0

				powiat		0		0		0																						0

		ZMNIEJSZENIA				1,046,000		586,000		0		0		0		586,000		0		0		0		0		0		0		0		460,000		460,000		0		0

		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		1,046,000		586,000		0		0		0		586,000		0		0		0		0		0		0		0		460,000		460,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		1,046,000		586,000		0		0		0		586,000		0		0		0		0		0		0		0		460,000		460,000		0		0

				w tym:

				gmina		0		0		0												0		0		0		0		0		0				0

				powiat		1,046,000		586,000		0						586,000																460,000		460,000

		851		OCHRONA ZDROWIA		0		-29,214		0		0		0		-29,214		0		0		0		0		0		0		0		29,214		29,214		0		0

		ZWIĘKSZENIE				29,214		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29,214		29,214		0		0

		85121		Lecznictwo ambulatoryjne		29,214		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29,214		29,214		0		0

				Wydatki na zadania własne		29,214		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29,214		29,214		0		0

				w tym:

				gmina		29,214		0		0								0				0		0		0		0		0		29,214		29,214		0

				powiat		0		0		0																						0

		ZMNIEJSZENIA				29,214		29,214		0		0		0		29,214		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85121		Lecznictwo ambulatoryjne		29,214		29,214		0		0		0		29,214		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		29,214		29,214		0		0		0		29,214		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		29,214		29,214		0						29,214						0		0		0		0		0		0				0

				powiat		0		0		0																						0

		852		POMOC SPOŁECZNA		-23,054		-23,054		0		0		0		0		-23,054		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZMNIEJSZENIA				23,054		23,054		0		0		0		0		23,054		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		23,054		23,054		0		0		0		0		23,054		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		23,054		23,054		0		0		0		0		23,054		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		23,054		23,054		0								23,054				0		0		0		0		0		0				0

				powiat		0		0		0																						0

		853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		23,054		23,054		23,054		0		23,054		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				23,054		23,054		23,054		0		23,054		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85395		Pozostała działalność		23,054		23,054		23,054		0		23,054		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		23,054		23,054		23,054		0		23,054		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		23,054		23,054		23,054				23,054																		0

		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		70,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		70,000		70,000		0		0

		ZWIĘKSZENIE				70,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		70,000		70,000		0		0

		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		70,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		70,000		70,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		70,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		70,000		70,000		0		0

				w tym:

				gmina		70,000		0		0								0				0		0		0		0		0		70,000		70,000		0

				powiat		0		0		0																						0

				OGÓŁEM		0		-319,514		318,754		0		318,754		-615,214		-23,054		0		0		0		0		0		0		319,514		319,514		0		0

				w tym:

				ZWIĘKSZENIE		2,068,568		379,054		379,054		0		379,054		0		0		0		0		0		0		0		0		1,689,514		1,689,514		0		0

				Wydatki na zadania własne		2,068,568		379,054		379,054		0		379,054		0		0		0		0		0		0		0		0		1,689,514		1,689,514		0		0

				w tym:

				gmina		819,514		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		819,514		819,514		0		0

				powiat		1,249,054		379,054		379,054		0		379,054		0		0		0		0		0		0		0		0		870,000		870,000		0		0

				ZMNIEJSZENIA		2,068,568		698,568		60,300		0		60,300		615,214		23,054		0		0		0		0		0		0		1,370,000		1,370,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		2,068,568		698,568		60,300		0		60,300		615,214		23,054		0		0		0		0		0		0		1,370,000		1,370,000		0		0

				w tym:

				gmina		777,568		112,568		60,300		0		60,300		29,214		23,054		0		0		0		0		0		0		665,000		665,000		0		0

				powiat		1,291,000		586,000		0		0		0		586,000		0		0		0		0		0		0		0		705,000		705,000		0		0

						0		-319,514		318,754		0		318,754		-615,214		-23,054		0		0		0		0		0		0		319,514		319,514		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 XV/276/11

Rady Miasta Katowice


z dnia 26.10.2011r.        

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

I. ZADANIA INWESTYCYJNE
na kwotę
3.885.414 zł


dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85112 – Szpitale kliniczne

zadania własne gminy


· Termomodernizacja budynków wraz z modernizacją wymiennikowi ciepła oraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej SP Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Ceglanej 35 w Katowicach – 3.000.000 zł


» realizacja zadania ze środków dotacji dla SP Szpitala Klinicznego Nr 5 w związku z rezygnacją z zadania „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej”


rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

zadania własne gminy


· Zakup audiometru diagnostycznego dla Przychodni Nr 3 w Katowicach – 5.414 zł

» środki na realizację zadania ujęto w załączniku Nr 4

dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

zadania własne powiatu

· Zakup samochodu operacyjnego (90.000 zł) oraz samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu zestawów pompowych oraz namiotów pneumatycznych (145.000 zł) na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 235.000 zł

» środki na realizację zadania ujęto w załączniku Nr 4

rozdz. 75495 – Pozostała działalność


zadania własne powiatu

· Monitoring wizyjny w rejonie ul. Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej (400.000 zł), ul. Mariackiej (120.000 zł) – 520.000 zł

» środki na realizację zadania ujęto w załączniku Nr 4

dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

zadania własne gminy


· Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Katowice – 70.000 zł


» środki na realizację zadania ujęto w załączniku Nr 4

dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

zadania własne gminy


· Zakup przenośnej sceny z zadaszeniem na potrzeby Miejskiego Domu Kultury „Południe” – 55.000 zł

» środki na realizację zadania ujęto w załączniku Nr 2
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zm. do uchw. X'11 bież.

		

														Załącznik Nr 6a

														do  uchwały Nr XV/276/11

														Rady Miasta Katowice

														z dnia 26.10.2011r.

		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				Łączne nakłady finansowe		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2009r.		Plan po zmianach na 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 IV				Kultura		Urząd Miasta

		Działanie 4.2				System informacji kulturalnej

		630		63003		Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach				Plan przed zmianą

						Razem wydatki				362,300		24,400		30,000		30,000		307,900

						fundusze strukturalne				228,735		20,740		25,500		25,500		182,495

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				133,565		3,660		4,500		4,500		125,405

										Plan po zmianie

						Razem wydatki				195,539		24,400		0		0		171,139

						fundusze strukturalne				86,988		20,740		0		0		66,248

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				108,551		3,660		0		0		104,891

						*/ Projekt realizowany w dz. 630, rozdz. 63003 jako zadanie bieżące i inwestycyjne

		Fundusz:				Europejski Fundusz Społeczny

		Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013

		Priorytet VII				Promocja integracji społecznej

		Działanie 7.2				Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

		Poddziałanie 7.2.2				Wsparcie ekonomii społecznej

		853		85395		Sieć inkubatorów społecznej przedsiębiorczości		Urząd Miasta		Plan przed zmianą

						Razem wydatki				473,043		0		166,876		160,314		261,154

						fundusze strukturalne				402,087		0		141,845		136,267		221,981

						dotacje stanowiące wkład krajowy				70,956		0		25,031		24,047		39,173

						pozostałe środki krajowe				0		0		0		0		0

										Plan po zmianie

						Razem wydatki				473,043		0		160,314		147,667		273,801

						fundusze strukturalne				402,087		0		136,267		125,516		232,732

						dotacje stanowiące wkład krajowy				70,956		0		24,047		22,151		41,069

						pozostałe środki krajowe				0		0		0		0		0

								Nowe zadania

		Zadania gminy

		Program:				Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

		801		80110		Wymiana Młodzieży 2011

						Razem wydatki				5,236		0		0		0		5,236

						inne środki unijne				5,236		0		0		0		5,236

						pozostałe środki krajowe				0		0		0		0		0
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zm. do uchw. X'11 maj.

		

														Załącznik Nr 6b

														do  uchwały Nr XV/276/11

														Rady Miasta Katowice

														z dnia 26.10.2011r.

		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				Łączne nakłady finansowe		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2009r.		Plan po zmianach na 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 IV				Kultura		Urząd Miasta

		Działanie 4.2				System informacji kulturalnej

		630		63003		Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach				Plan przed zmianą

						Razem wydatki				536,800		0		0		0		536,800

						fundusze strukturalne				414,800		0		0		0		414,800

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				122,000		0		0		0		122,000

						*/ Projekt realizowany w dz. 630, rozdz. 63003 jako zadanie bieżące i inwestycyjne

										Plan po zmianie

						Razem wydatki				364,241		0		0		0		364,241

						fundusze strukturalne				268,124		0		0		0		268,124

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				96,117		0		0		0		96,117

						*/ Projekt realizowany w dz. 630, rozdz. 63003 jako zadanie bieżące i inwestycyjne









Załącznik

																						Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr XV/276/11 z dnia 26.10 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

		7				Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych		10/11		15,528,615		15,528,615		0		12,152,615		3,376,000		3,376,000		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy ulic: ul. Opalińskiego, ul. Kępowa, ul. Wymysłów, ul. Strzelecka, ul. Deszczowa, ul. Letnia, ul. Lubuska, ul. Szybowa		WBiD (MZUiM)

						Środki własne:				15,528,615		15,528,615		0		12,152,615		3,376,000		3,376,000

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

																PO ZMIANACH

		7				Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych		10/11		15,438,615		15,438,615		0		12,152,615		3,286,000		3,286,000		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy ulic: ul. Opalińskiego, ul. Kępowa, ul. Wymysłów, ul. Strzelecka, ul. Deszczowa, ul. Letnia, ul. Lubuska, ul. Szybowa		WBiD (MZUiM)

						Środki własne:				15,438,615		15,438,615		0		12,152,615		3,286,000		3,286,000

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

		B. Zadania własne powiatu

				60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

																PRZED ZMIANĄ

		23				Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych		10/11		48,808,053		48,808,053		0		40,234,053		8,574,000		8,574,000		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy ulic: ul. Chorzowska, ul. Ligocka, ul. Piastów, ul. Jagiellońska, ul.  Rataja, ul. Skłodowskiej, ul. Meteorologów oraz obiektów drogowych: kładka dla pieszych nad ul. Załęską, wiadukt i kładka nad torami w ciągu ul. Szopienickiej, wiadukt w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową, most nad rzeką Kłodnica w ciągu ul. Panewnickiej. Modernizacja monitoringu w tunelu, dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE, modernizacja barier energochłonnych, oznakowanie grubowarstwowe		WBiD
(MZUiM)

						Środki własne:				48,808,053		48,808,053		0		40,234,053		8,574,000		8,574,000

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

																PO ZMIANACH

		23				Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych		10/11		48,563,053		48,563,053		0		40,234,053		8,329,000		8,329,000		Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy ulic: ul. Chorzowska, ul. Ligocka, ul. Piastów, ul. Jagiellońska, ul.  Rataja, ul. Skłodowskiej, ul. Meteorologów oraz obiektów drogowych: kładka dla pieszych nad ul. Załęską, wiadukt i kładka nad torami w ciągu ul. Szopienickiej, wiadukt w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową, most nad rzeką Kłodnica w ciągu ul. Panewnickiej. Modernizacja monitoringu w tunelu, dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE, modernizacja barier energochłonnych, oznakowanie grubowarstwowe		WBiD
(MZUiM)

						Środki własne:				48,563,053		48,563,053		0		40,234,053		8,329,000		8,329,000

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

		750		Administracja publiczna

		A. Zadania własne gminy

				75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

																PRZED ZMIANĄ

		33				Informatyzacja Urzędu		05 / 11		21,351,662		21,351,662		11,281,422		3,680,344		6,389,896		6,389,896		Realizacja programu wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w poszerzonym zakresie.		WI

						Środki własne:				21,351,662		21,351,662		11,281,422		3,680,344		6,389,896		6,389,896

						w tym środki EBI				1,727,550		1,727,550		1,727,550		0		0		0

																PO ZMIANACH

		33				Informatyzacja Urzędu		05 / 11		20,891,962		20,891,962		11,281,422		3,680,344		5,930,196		5,930,196		Realizacja programu wraz z zakupem sprzętu i oprogramowania w poszerzonym zakresie. Zachodzi konieczność przekazania środków budżetowych do Wydziału Zarządzania Kryzysowego w celu realizacji zadań: monitoring wizyjny ul. Mariackiej oraz monitoring wizyjny w rejonie ul. Piotrowickiej, Związkowej, Franciszkańskiej.		WI

						Środki własne:				20,891,962		20,891,962		11,281,422		3,680,344		5,930,196		5,930,196

						w tym środki EBI				1,727,550		1,727,550		1,727,550		0		0		0

		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

		A. Zadania własne gminy

				75416		Straż gminna ( miejska )

																PRZED ZMIANĄ

		35				Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej		09 / 11		8,916,122		8,916,122		309,560		4,845,562		3,761,000		3,761,000		Zakończenie realizacji budowy nowego obiektu z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej.		WIN

																PO ZMIANACH

		35				Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej		09 / 12		8,916,122		8,916,122		309,560		4,845,562		3,761,000		3,657,200		Zakończenie realizacji budowy nowego obiektu z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej. W związku z konieczniecznościa przesunięcia części robót na przyszły rok niezbędne jest przesunięcie środków z br. na rok 2012.		WIN









uchwała październik

												Załącznik Nr 8

												do Uchwały Rady Miasta

												Nr XV/276/11  z dnia 26.10.2011r.

				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								984,000		impr.sylwestr.

		1.2.1		dla instytucji kultury dla których Miasto jest organizatorem		39,691,401		39,691,401		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.)		210,000		MBP

						Plan po zmianie								25,062		CS

						40,918,705		40,918,705		x				8,242		CS

		1.2.		dotacje podmiotowe		Plan przed zmianą

		1.2.5		dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym		365,191		365,191		x		art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654)

						Plan po zmianie

						335,977		335,977		x				-29,214		Moj. Przych.

		1.3		dotacje celowe		Plan przed zmianą

		1.3.7		na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli		980,000		980,000		x		art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2007r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm.), art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009r. Nr 12 poz.68 z późn. zm.), Uchwała Nr VI/65/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011r.

						Plan po zmianie

						394,000		394,000		x		art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2007r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm.), Uchwała Nr VI/65/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011r.		-586,000

		2.		dotacje majątkowe

				w tym:

		2.1		dotacje celowe		Plan przed zmianą

		2.1.1		na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym		1,112,569		1,112,569		x		art. 114 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654)

						Plan po zmianie

						1,141,783		1,141,783		x				29,214		Przych.Nr 13

		2.1		dotacje celowe		Plan przed zmianą

		2.1.3		na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem		1,133,000		1,133,000		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

						1,188,000		1,188,000		x				55,000		MDK południe

		2.1		dotacje celowe		Plan przed zmianą

		2.1.7		na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli		460,000		460,000		x		art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009r. Nr 12 poz.68 z późn. zm.),  Uchwała Nr VI/65/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lutego 2011r.

						Plan po zmianie

						0		0		x				-460,000
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załącz. do uchw.

		

																																												Załącznik Nr 9

																																												do uchwały Nr XV/276/11

																																												Rady Miasta Katowice

																																												z dnia 26.10.2011r.

		Zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2011

																Dochody własne																				Razem				Wydatki

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

																																																		w tym

		Poz.		Jednostki																																								statutowe						remonty				majątkowe

		1		2		3		4		4		5		6		7		8		9		10		5		6		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14				15		16		19		20

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

		1		III Liceum Ogólnokształcące				10,000		477,293																10,000												10,000				10,000				10,000

		2		IV Liceum Ogólnokształcące				105,000		477,293				104,400								600																105,000				90,000				90,000						48,000				15,000

		3		Pałac Młodzieży im.Prof.        A.Kamińskiego				1,384		477,293								1,088				180								116								1,384				1,384				1,384

		5		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy				4,476		477,293																				4,476								4,476				4,476				4,476						4,476

		1		Miejskie Przedszkole Nr 48				600		477,293																				600								600				600				600

		2		Gimnazjum Nr 8				18,183		477,293																0				18,057				126				18,183				18,183				18,183										0

		3		Gimnzjum Nr 10				100,000		477,293																				100,000								100,000				100,000				100,000						49,000				0









