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UCHWAŁA NR XV/277/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2011 – 2035. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 231, art. 232 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 zmiany kwot wydatków bieżących i wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy 
o finansach  publicznych  ujętych  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  miasta  Katowice  na  lata  2011  –  2013 
(krótkookresowej) 

zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część uchwały. 

§ 2. Dokonać zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na : 

1/ Wieloletnie  Przedsięwzięcia   wydatki  bieżące  na  projekty współfinansowane  z funduszy  strukturalnych 
oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

2/  Wieloletnie  Przedsięwzięcia    wydatki  majątkowe  na  projekty  współfinansowane  z funduszy 
strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

3/ Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne, 

4/ Wieloletnie Przedsięwzięcia  wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta oraz na umowy, 
których  realizacja  w roku  bieżącym  i w  latach  następnych  jest  niezbędna  do  zapewnienia  ciągłości  działania 
jednostki, 

zgodnie z załącznikami nr 2a, 2b, 3 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/277/11 z dnia 26 października 2011 r.
Zmiany kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp ujętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2011- 2013 (krótkookresowej)
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XV/277/11 z dnia 26 października 2011 r.
Zmiany Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków bieżących na projekty współfinansowane z funduszy
strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Zalacznik2a.xls

Załącznik nr 2b do Uchwały Nr XV/277/11 z dnia 26 października 2011 r.
Zmiany Wieloletnich Przedsięwzięć - wydatków majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy
strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Zalacznik2b.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/277/11 z dnia 26 października 2011 r.
Zmiany Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/277/11 z dnia 26 października 2011 r.
Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na programy uchwalone przez Radę Miasta oraz na
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki
Zalacznik4.xls


Arkusz1

		

								Załącznik Nr 1

								do uchwały Nr XV/277/11

								Rady Miasta Katowice

								z dnia 26.10.2011 r.

		Zmiany kwot wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2013 (krótkookresowej)

										w złotych

		Lp		Wyszczególnienie		rok  2011		rok 2012		rok  2013

		1		2		3		4		5

		pkt 2 lit.e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

				PRZED ZMIANĄ		41,206,291		25,535,409		22,948,204

				PO ZMIANIE		41,337,413		25,785,409		22,948,204				0

		pkt 10 lit.a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

				PRZED ZMIANĄ		564,135,326		607,361,304		273,900,390

				PO ZMIANIE		563,064,267		608,765,104		273,900,390

						131,122		250,000		0				381,122

						-1,071,059		1,403,800		0

														381,122





Arkusz2

		





Arkusz3

		









WPF zm. do uchw. X'11 bież.

																																Załącznik Nr 2a

																																do uchwały Nr XV/277/11

																																Rady Miasta Katowice

																																z dnia 26.10.2011r.

		Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

		Dział		Rozdział		Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)		Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia		Łączne nakłady finansowe		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2009r.		Plan po zmianach na 2010r.		Wykonanie 2010r.		Plan na 2011 r.		limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia														Limit zobowiązań

																						2012 r.		2013 r.		2014		2015		2016		2017		2018

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

		Wydatki bieżące

		Zadania gminy

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

		Priorytet IV				Kultura

		Działanie 4.2				System informacji kulturalnej		Urząd Miasta		08/11

		630		63003		Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach

		Cel Projektu				Budowa systemu e-informacji kulturalnej wokół obszaru atrakcyjnego kulturowo, wyznaczonego przez 16 budynków będących najcenniejszymi przykładami katowickiej moderny. Na system składać się będą infokioski ustawione na ulicach w pobliżu budynków jak również strona tematyczna oraz audioprzewodniki zakupione do obsługi Szlaku Moderny, taką nazwę przyjmie proponowana trasa wyznaczona przez w/w budynki. Długość trasy to ok.5,5 km.

												Plan przed zmianą

						Razem wydatki						362,300		24,400		30,000		30,000		307,900		0		0		0		0		0		0		0		307,900

						fundusze strukturalne						228,735		20,740		25,500		25,500		182,495		0		0		0		0		0		0		0		182,495

						dotacje stanowiące wkład krajowy						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe						133,565		3,660		4,500		4,500		125,405		0		0		0		0		0		0		0		125,405

												Plan po zmianie

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

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

						dotacje stanowiące wkład krajowy						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

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

		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		Urząd Miasta		10/12

		853		85395		Sieć inkubatorów społecznej przedsiębiorczości

		Cel Projektu				Oferowanie wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego dla stowarzyszeń, fundacji i grup inicjatywnych działających na terenie woj. śląskiego. Inkubatory, które działając według określonego modelu utworzą regionalną sieć instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej.

												Plan przed zmianą

						Razem wydatki						473,043		0		166,876		160,314		261,154		51,575		0		0		0		0		0		0		312,729

						fundusze strukturalne						402,087		0		141,845		136,267		221,981		43,839		0		0		0		0		0		0		265,820

						dotacje stanowiące wkład krajowy						70,956		0		25,031		24,047		39,173		7,736		0		0		0		0		0		0		46,909

						pozostałe środki krajowe						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

												Plan po zmianie

						Razem wydatki						473,043		0		160,314		147,667		273,801		51,575		0		0		0		0		0		0		325,376

						fundusze strukturalne						402,087		0		136,267		125,516		232,732		43,839		0		0		0		0		0		0		276,571

						dotacje stanowiące wkład krajowy						70,956		0		24,047		22,151		41,069		7,736		0		0		0		0		0		0		48,805

						pozostałe środki krajowe						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										Nowe zadania

		Zadania gminy

		Program:				Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży

		801		80110		Wymiana Młodzieży 2011		Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych		11

						Razem wydatki						5,236		0		0		0		5,236		0		0		0		0		0		0		0		5,236

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

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

																												Załącznik Nr 2b

																												do uchwały Nr XV/277/11

																												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		Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)		Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia		Łączne nakłady finansowe		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2009r.		Plan po zmianach na 2010r.		Wykonanie 2010r.		Plan na 2011 r.		Limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia										Limit zobowiązań

																						2012 r.		2013 r.		2014		2015		2016

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

		Wydatki majątkowe

		Zadania gminy

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

		Priorytet IV				Kultura

		Działanie 4.2				System informacji kulturalnej		Urząd Miasta		11

		630		63003		Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach

		Cel Projektu				Budowa systemu e-informacji kulturalnej wokół obszaru atrakcyjnego kulturowo, wyznaczonego przez 16 budynków będących najcenniejszymi przykładami katowickiej moderny. Na system składać się będą infokioski ustawione na ulicach w pobliżu budynków jak również strona tematyczna oraz audioprzewodniki zakupione do obsługi Szlaku Moderny, taką nazwę przyjmie proponowana trasa wyznaczona przez w/w budynki. Długość trasy to ok.5,5 km.

												Plan przed zmianą

						Razem wydatki						536,800		0		0		0		536,800		0		0		0		0		0		536,800

						fundusze strukturalne						414,800		0		0		0		414,800		0		0		0		0		0		414,800

						dotacje stanowiące wkład krajowy						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

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

												Plan po zmianie

						Razem wydatki						364,241		0		0		0		364,241		0		0		0		0		0		364,241

						fundusze strukturalne						268,124		0		0		0		268,124		0		0		0		0		0		268,124

						dotacje stanowiące wkład krajowy						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

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

		Zadania powiatu

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

		Program:				Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

		Priorytet XII				Kultura i dziedzictwo kulturowe

		Działanie 12.2				Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym		Urząd Miasta		08/12

		921		92108		Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

		Cel projektu				Katowice miastem funkcjonalno – przestrzennej integracji różnorodnych form działalności instytucji kultury wysokiej, uczelni artystycznych i środowisk twórczych.

												Plan przed zmianą

						Razem wydatki						267,557,577		1,862,371		7,926,100		9,248,265		127,008,814		129,438,127		0		0		0		0		256,446,941

						fundusze strukturalne						122,200,000		0		3,655,517		3,475,311		58,565,857		60,158,832		0		0		0		0		118,724,689

						dotacje stanowiące wkład krajowy						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty						98,338,971		0		0		0		47,597,500		50,741,471		0		0		0		0		98,338,971

						pozostałe środki krajowe						47,018,606		1,862,371		4,270,583		5,772,954		20,845,457		18,537,824		0		0		0		0		39,383,281

												Plan po zmianie

						Razem wydatki						268,857,577		1,862,371		7,926,100		9,248,265		127,008,814		130,738,127		0		0		0		0		257,746,941

						fundusze strukturalne						122,200,000		0		3,655,517		3,475,311		58,565,857		60,158,832		0		0		0		0		118,724,689

						dotacje stanowiące wkład krajowy						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty						98,338,971		0		0		0		47,597,500		50,741,471		0		0		0		0		98,338,971

						pozostałe środki krajowe						48,318,606		1,862,371		4,270,583		5,772,954		20,845,457		19,837,824		0		0		0		0		40,683,281









zal 2

																														Załącznik nr 3 
do uchwały Rady Miasta Katowice
nr XV/277/11 z dnia 26.10.2011r.

		Zmiany do załącznika nr 4, do uchwały Rady Miasta Katowice nr V/30/11 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2011 - 2035

		Wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych																																w zł

		Dział /
pozycja		Rozdział		Nazwa i cel przedsięwzięcia		jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)		okres realizacji (termin rozpoczęcia / zakończenia)		Łączne nakłady finansowe		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2009r.		Przewidywane wykonanie / Wykonanie 
w 2010 r.		Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2010 r.		Plan na 2011 r.		limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia												limit zobowiązań

																						2012 r.		2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		n +1

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

		GMINA

		PRZED ZMIANĄ

		Cel:				CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta

		Zadanie:				Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych

		600		60016		Razem wydatki		WBiD (MZUiM)		10 /11		15,528,615		0		12,152,615		3,376,000		3,376,000		0		0		0		0		0		0		3,376,000

						środki własne						5,278,615		0		1,902,615		3,376,000		3,376,000		0		0		0		0		0		0		3,376,000

						kredyt  EBI						10,250,000		0		10,250,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		PO ZMIANACH

		Cel:				CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta

		Zadanie:				Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg gminnych

		600		60016		Razem wydatki		WBiD (MZUiM)		10 /11		15,438,615		0		12,152,615		3,286,000		3,286,000		0		0		0		0		0		0		3,286,000

						środki własne						5,188,615		0		1,902,615		3,286,000		3,286,000		0		0		0		0		0		0		3,286,000

						kredyt  EBI						10,250,000		0		10,250,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		PRZED ZMIANĄ

		Cel:				CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego 
oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym

		Zadanie:				Informatyzacja Urzędu

		750		75023		Razem wydatki		WI		05 / 11		21,351,662		11,281,422		3,680,344		6,389,896		6,389,896		0		0		0		0		0		0		6,389,896

						środki własne						19,624,112		9,553,872		3,680,344		6,389,896		6,389,896		0		0		0		0		0		0		6,389,896

						kredyt  EBI						1,727,550		1,727,550		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		PO ZMIANACH

		Cel:				CJ3 Katowice miastem gwarantującym wszystkim mieszkańcom, w tym osobom wymagającym opieki z tytułu wieku, niepełnosprawności, niedostosowania społeczno – ekonomicznego
oraz marginalizacji i wykluczenia, dostępność do usług publicznych odpowiadających współczesnym standardom cywilizacyjnym

		Zadanie:				Informatyzacja Urzędu

		750		75023		Razem wydatki		WI		05 / 11		20,891,962		11,281,422		3,680,344		5,930,196		5,930,196		0		0		0		0		0		0		5,930,196

						środki własne						19,164,412		9,553,872		3,680,344		5,930,196		5,930,196		0		0		0		0		0		0		5,930,196

						kredyt  EBI						1,727,550		1,727,550		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		PRZED ZMIANĄ

		Cel:				CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta

		Zadanie:				Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej

		754		75416		Razem wydatki		WIN		09 / 11		8,916,122		309,560		4,845,562		3,761,000		3,761,000		0		0		0		0		0		0		3,761,000

						środki własne						8,916,122		309,560		4,845,562		3,761,000		3,761,000		0		0		0		0		0		0		3,761,000

		PO ZMIANACH

		Cel:				CJ1 Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkańcom bezpieczeństwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta

		Zadanie:				Budowa siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej

		754		75416		Razem wydatki		WIN		09 / 12		8,916,122		309,560		4,845,562		3,761,000		3,657,200		103,800		0		0		0		0		0		3,761,000

						środki własne						8,916,122		309,560		4,845,562		3,761,000		3,657,200		103,800		0		0		0		0		0		3,761,000

		POWIAT

		PRZED ZMIANĄ

		Cel:				CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta

		Zadanie:				Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych

		600		60015		Razem wydatki		WBiD (MZUiM)		10 / 11		48,808,053		0		40,234,053		8,574,000		8,574,000		0		0		0		0		0		0		8,574,000

						środki włane						32,173,558		0		23,599,558		8,574,000		8,574,000		0		0		0		0		0		0		8,574,000

						kredyt  EBI						16,634,495		0		16,634,495		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		PO ZMIANACH

		Cel:				CT3 Katowice miastem posiadającym sprawną sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między dzielnicami miasta

		Zadanie:				Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy dróg powiatowych

		600		60015		Razem wydatki		WBiD (MZUiM)		10 / 11		48,563,053		0		40,234,053		8,329,000		8,329,000		0		0		0		0		0		0		8,329,000

						środki włane						31,928,558		0		23,599,558		8,329,000		8,329,000		0		0		0		0		0		0		8,329,000

						kredyt  EBI						16,634,495		0		16,634,495		0		0		0		0		0		0		0		0		0









Arkusz1

																																																						Załącznik Nr  4

																																																						do uchwały Rady Miasta Katowice

																																																						Nr XV/277/11 z dnia 26.10.2011r.

				Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące  na programy uchwalone przez Radę Miasta oraz na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki

																																																														(w złotych)

		Dział		Rozdział		Nazwa i cel przedsięwzięcia		Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)		Okres realizacji (termin rozpoczęcia/zakończenia)		Łączne nakłady finansowe		Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2009r.		Przewidywane wykonanie w 2010 r.		Nakłady niezbędne do zakończenia realizacji po 2010 r.		Plan na 2011 r.		limit wydatków w latach realizacji przedsięwzięcia

																						2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Limit zobowiązań

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32

		I. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

		wydatki bieżące

		zadania gminy

		Fundusz:

		Program:

		Priorytet

		Działanie

		Nazwa Projektu

		dział …		rozdział…		Razem wydatki						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						fundusze strukturalne						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						dotacje stanowiące wkład krajowy						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		zadania powiatu

		Fundusz:

		Program:

		Priorytet

		Działanie

		Nazwa Projektu

		dział …		rozdział…		Razem wydatki						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						fundusze strukturalne						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						dotacje stanowiące wkład krajowy						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		wydatki majątkowe

		zadania gminy

		Fundusz:

		Program:

		Priorytet

		Działanie

		Nazwa Projektu

		dział …		rozdział…		Razem wydatki						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						fundusze strukturalne						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						dotacje stanowiące wkład krajowy						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		zadania powiatu

		Fundusz:

		Program:

		Priorytet

		Działanie

		Nazwa Projektu

		dział …		rozdział…		Razem wydatki						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						fundusze strukturalne						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						dotacje stanowiące wkład krajowy						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Razem programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

						fundusze strukturalne

						dotacje stanowiące wkład krajowy

						pozostałe środki krajowe

		II Wieloletnie programy inwestycyjne

		zadania gminy

		zadanie				……………

		dział …		rozdział…		Razem wydatki						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						środki własne						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						dotacja z WFOŚiGW						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						kredyt  EBI						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		zadania powiatu

		zadanie				……………

		dział …		rozdział…		Razem wydatki						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						środki włane						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						dotacja z WFOŚiGW						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						kredyt  EBI						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Razem Wieloletnie programy inwestycyjne

						środki własne

						dotacje na inwestycje

						kredyt  EBI

		III.  Programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta

		zadania gminy

		921		92195		Katowicki Karnawał Komedii		Urząd Miasta		2010-
2016		2,842,000				350,000		2,492,000		492,000		400,000		400,000		400,000		400,000		400,000																																		2,492,000

						cel: promocja kulturalna Miasta

		921		92195		Letni Ogród Teatralny		Urząd Miasta		2010-
2016		2,450,000				350,000		2,100,000		350,000		350,000		350,000		350,000		350,000		350,000																																		2,100,000

						cel: promocja kulturalna Miasta

		926		92605		Współorganizacja i współfinansowanie przygotowania oraz przeprowadzenia Rundy Grupowej, Rundy Kwalifikacyjnej oraz Rundy Finałowej Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn 2014		Urząd Miasta		2010-
2014		10,000,000				20,000		9,980,000		980,000		2,000,000		3,000,000		4,000,000																																						9,980,000

						cel: promocja Miasta poprzez współorganizację imprez sportowych o charakterze międzynarodowym

		zadania powiatu

		921		92113		Ubieganie się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku		Urząd Miasta		2010-
2016		94,787,400				6,387,400		88,400,000		11,400,000		12,000,000		12,000,000		13,500,000		13,800,000		25,700,000																																		88,400,000

						cel: promocja kulturalna Miasta

		921		92113		Ogólnopolski Festiwal Sztuki reżyserskiej " Interpretacje"		Urząd Miasta		2010-
2016		5,400,000				600,000		4,800,000		800,000		800,000		800,000		800,000		800,000		800,000																																		4,800,000

						cel: promocja kulturalna Miasta

		851		85149		Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2007-2013		Urząd Miasta		2007-
2013		6,466,796		2,380,796		981,000		3,105,000		1,008,000		1,035,000		1,062,000		0		0		0																																		3,105,000

						cel: zaspokajanie potrzeb zdrowotnych społeczności Katowic, poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców

						Razem wydatki III.						121,946,196		2,380,796		8,688,400		110,877,000		15,030,000		16,585,000		17,612,000		19,050,000		15,350,000		27,250,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110,877,000		110,877,000

		V. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

		wydatki bieżące

		zadania powiatu

		852		85201		Umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu (na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego)		Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej		2005-
2028		28,494,175		5,306,948		1,000,000		22,187,227		1,002,800		1,123,212		1,172,707		1,176,514		1,122,647		1,156,983		1,205,994		1,205,994		1,223,179		1,275,264		1,268,935		1,279,651		1,324,116		1,317,445		1,327,512		1,353,593		1,329,536		1,321,145										22,187,227

						cel: zapewnienie dziecku opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej						0						0

				85204		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu (na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego)				2005-
2028		22,415,541		2,200,614		850,500		19,364,427		897,200		983,367		1,026,721		1,030,053		982,892		1,012,954		1,055,864		1,055,864		1,070,910		1,116,511		1,110,967		1,120,352		1,159,281		1,153,441		1,162,255		1,105,089		1,164,026		1,156,680										19,364,427

						cel: zapewnienie dziecku opieki w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu						0						0

						Razem wydatki V.						50,909,716		7,507,562		1,850,500		41,551,654		1,900,000		2,106,579		2,199,428		2,206,567		2,105,539		2,169,937		2,261,858		2,261,858		2,294,089		2,391,775		2,379,902		2,400,003		2,483,397		2,470,886		2,489,767		2,458,682		2,493,562		2,477,825		0.0		0.0		0.0		0.0		41,551,654		41,551,654

						Razem wydatki III + V						172,855,912		9,888,358		10,538,900		152,428,654		16,930,000		18,691,579		19,811,428		21,256,567		17,455,539		29,419,937		2,261,858		2,261,858		2,294,089		2,391,775		2,379,902		2,400,003		2,483,397		2,470,886		2,489,767		2,458,682		2,493,562		2,477,825		0.0		0.0		0.0		0.0		152,428,654		152,428,654

		VI.  Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

		wydatki bieżące

		zadania gminy																																																																zadania gminy																																																																zadania gminy																																																																zadania gminy																																																																zadania gminy																																																																zadania gminy																																																																zadania gminy																																																																zadania gminy

		PRZED ZMIANĄ

		757		75704		Poręczenie Miasta do BGK kredytów udzielonych Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		Urząd Miasta		1998-2034		2,613,750		1,715,340		219,825		678,585		222,474		225,402		228,995		233		237		241		245		248		252		256		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3

										2000-2034		3,971,841		2,445,084		373,569		1,153,188		378,073		383,048		389,154		396		403		409		416		422		428		434		0.4		0.4		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

										1998-
2032		6,585,592		4,160,424		593,394		1,831,774		600,547		258,828		262,421		266,385		270,301		274,165		277,972		281,716		285,394		289,000		292,578		296,206		299,836		303,432		307,077		268,187		69,775		33,425		33,425		33,425		33,425		33,425		5,070,945

						cel: zabezpieczenie spłaty kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji budowlanych

		NOWE ZADANIE

		757		75704		Poręczenie Miasta do BGK kredytów udzielonych Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		Urząd Miasta		1998-
2032		6,585,592		4,160,424		593,394		1,831,774		600,547		258,828		262,421		266,385		270,301		274,165		277,972		281,716		285,394		289,000		292,578		296,206		299,836		303,432		307,077		268,187		69,775		33,425		33,425		33,425		33,425		33,425		5,070,945

						cel: zabezpieczenie spłaty kredytów przeznaczonych na realizację inwestycji budowlanych

		757		75704		Poręczenie Miasta kredytu udzielonego SP ZOZ Szpitalowi im. Św. Elżbiety		Urząd Miasta		2011-  2012		500,000								250,000		250,000																																										250,000

						cel: zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na realizację działalności zdrowotnej

						Razem wydatki VI.						7,085,592		4,160,424		593,394		1,831,774		850,547		508,828		262,421		266,385		270,301		274,165		277,972		281,716		285,394		289,000		292,578		296,206		299,836		303,432		307,077		268,187		69,775		33,425		33,425		33,425		33,425		33,425		5,320,945

						III + V bieżące														16,930,000		18,691,579		19,811,428		21,256,567		17,455,539		29,419,937		2,261,858		2,261,858		2,294,089		2,391,775		2,379,902		2,400,003		2,483,397		2,470,886		2,489,767		2,458,682		2,493,562		2,477,825		0		0		0		0

						I + III + V bieżące														29,688,723		23,367,841		21,930,367		21,564,005		17,768,262		29,735,512		2,580,426		2,577,644		2,294,089		2,391,775		2,379,902		2,400,003		2,483,397		2,470,886		2,489,767		2,458,682		2,493,562		2,477,825

						I + III + V bieżące + poręczenia i gwarancje wszystkie (po autopoprawce)														40,982,735		23,626,669		22,192,788		21,830,390		18,038,563		30,009,677		2,858,398		2,859,360		2,579,483		2,680,775		2,672,480		2,696,209		2,783,233		2,774,318		2,796,844		2,726,869		2,563,337		2,511,250		33,425		33,425		33,425		33,425		0

						zadania gminy usunięte														2,621,373		1,839,976		439,050		12345

						zadania gminy dodane														228,000

																różnica				-2,393,373		-1,839,976		-439,050		-12,345

																po autopoprawce

																				-2,393,373		-1,839,976		-439,050		-12,345
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