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UCHWAŁA NR XIX/407/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 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 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 2012 rok polegających na: 

1) zwiększeniu dochodów o kwotę  140.485 zł, 

2) zmniejszeniu dochodów o kwotę  89.249 zł, 

3) zwiększeniu wydatków o kwotę  18.052.240 zł, 

4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.233.249 zł, 

5) zwiększeniu przychodów o kwotę 14.767.755 zł 

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2012 rok polegających na przeniesieniu wydatków 
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały . 

§ 3. 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 załącznikiem Nr 5a i 5b stanowiącym integralną część uchwały . 

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały . 

§ 5. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku zgodnie 
z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały . 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/407/12
Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik1.xls

budżet ogółem - dochody 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/407/12
Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik2.xls

budżet ogółem - wydatki - zmiany budżetu 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/407/12
Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik3.xls

budżet ogółem - przychody 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/407/12
Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik4.xls

budżet ogółem - wydatki - zmiany w budżecie 

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIX/407/12
Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik5a.xls

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

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XIX/407/12
Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik5b.xls

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

Europejskiej 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/407/12
Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik6.xls

Zalacznik1.xls
Zalacznik2.xls
Zalacznik3.xls
Zalacznik4.xls
Zalacznik5a.xls
Zalacznik5b.xls
Zalacznik6.xls
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Zmiany do załącznika nr 6a, do uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 
2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/407/12
Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik7.xls

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku 

Zalacznik7.xls
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Uzasadnienie

1. Zmian budżetu miasta Katowice na 2012 rok dokonuje się poprzez: 

a) zwiększenie dochodów o kwotę 140.485 zł z tytułu: 

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zrównoważona 
Mobilność Miejska SUM" w ramach Programu INTERREG IVC - 103.085 zł, 

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa trasy 
rowerowej łączącej ośrodek BOLINA z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze 
Miasta Katowice (nr 3, 5, 101) oraz z Miastem Mysłowice" - 37.400 zł. 

b) zmniejszenie dochodów o kwotę 89.249 zł z tytułu: 

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa 
drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów 
w Katowicach przy ul.Hutniczej 8" - 89.249 zł. 

c) zwiększenie wydatków o kwotę 18.052.240 zł przeznaczonych na: 

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Tramwaje Śląskie S.A. - 1.600.000 zł, 

- realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice" ze środków 
kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy niewykorzystanego w 2011 roku - 469.176 zł, 

- realizację projektu "Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodek BOLINA z systemem istniejących 
tras rowerowych na obszarze Miasta Katowice (nr 3,5, 101) oraz z Miastem Mysłowice" ze 
środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (37.400 zł) i budżetu miasta 
(6.600 zł) - 44.000 zł, 

- zwrot do budżetu państwa dochodów budżetowych pobranych i nieprzekazanych w latach 2006-
2008 związanych z gospodarowaniem nieruchomością przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach na 
podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. nr FB/III/0935/20/11 oraz z dnia 
8 lutego 2012 r. FBIII.3122.1.2012 wraz z odsetkami za zwłokę - 3.060.896 zł, 

- podwyższenie o 5% wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej Zakładowi Targowisk Miejskich 
w związku ze zmianą zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice - 75.448 zł, 

- dotację podmiotową dla uczelni wyższej na realizację zadania 
inwestycyjnego "Termomodernizacja budynków uczelni AWF im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach" w związku z niewykorzystaniem środków w 2011 roku - 1.200.000 zł, 

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego 
w Katowicach" - 3.000.000 zł, 

- zwiększenie wkładu własnego dla projektu "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania 
odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul.Hutniczej 8" - 
92.324 zł, 

- realizację projektu "Zrównoważona Mobilność Miejska SUM" ze środków  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (103.085 zł) i budżetu miasta (18.191 zł) - 121.276 zł, 

- realizację zadania inwestycyjnego "Miejski Dom Kultury "Koszutka"-filia Dąb" ze środków 
kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego niewykorzystanego w 2011 roku - 789.120 zł, 

- realizację II etapu zadania inwestycyjnego "Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1" - 
7.100.000 zł, 
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- dotację celową dla instytucji kultury „Katowice-Miasto Ogrodów” z przeznaczeniem na 
współorganizację projektu muzyczno-multimedialnego „Pasja wg Św. Łukasza” Krzysztofa 
Pendereckiego związanego z zakończeniem Kulturalnego Programu Polskiej Prezydencji - 
500.000 zł. 

d) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.233.249 zł przeznaczonych na: 

- realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice" w związku 
z uściśleniem zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania - 3.100.000 zł, 

- realizację zadania inwestycyjnego "Ścieżki rowerowe" w związku ze zmniejszeniem zakresu 
rzeczowego i finansowego z uwagi na aplikowanie o środki unijne w ramach projektu "Budowa 
trasy rowerowej łączącej ośrodek BOLINA z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze 
Miasta Katowice (nr 3,5, 101) oraz z Miastem Mysłowice" - 44.000 zł, 

- realizację projektu "Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych 
w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.Hutniczej 8" ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z planowanymi zmianami w umowie 
o dofinansowanie - 89.249 zł. 

e) zwiększenie przychodów o kwotę 14.767.755 zł z tytułu: 

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

2. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2012 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków 
w kwocie 86.172 zł celem: 

- podziału środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z potrzebami 
jednostek oświatowych (przesunięcie środków między działami). 

3. 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 2012 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 2012 rok w zakresie planu wydatków majątkowych 
realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych; 

- w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie kwot dotacji udzielanych z budżetu 
miasta Katowice w 2012 roku. 



dochody 06.02.2012

						BUDŻET OGÓŁEM

																						Załącznik Nr 1

						DOCHODY																do uchwały Rady Miasta Katowice

																						Nr XIX/407/12 z dnia 29.02. 2012r.

		Zmiany budżetu miasta na 2012 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

		600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0		37,400		0		37,400		0		0		0		0		0		0

				60016		Drogi publiczne gminne		0		37,400		0		37,400		0		0		0		0		0		0

						Dochody majątkowe		0		37,400		0		37,400		0		0		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na:		0		37,400		0		37,400		0		0		0		0		0		0

						* realizację projektu "Budowa trasy rowerowej łączączej ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze Miasta Katowice (nr 3,5,101) oraz z Miastem Mysłowice"		0		37,400		0		37,400		0		0		0		0		0		0

		900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		89,249		103,085		89,249		103,085		0		0		0		0		0		0

				90002		Gospodarka odpadami		89,249		0		89,249		0		0		0		0		0		0		0

						Dochody majątkowe		89,249		0		89,249		0		0		0		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :		89,249		0		89,249		0		0		0		0		0		0		0

						*realizację projektu pn.:"Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul.Hutniczej 8"		89,249		0		89,249		0		0		0		0		0		0		0

				90095		Pozostała działalność		0		103,085		0		103,085		0		0		0		0		0		0

						Dochody bieżące		0		103,085		0		103,085		0		0		0		0		0		0

						- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na :		0		103,085		0		103,085		0		0		0		0		0		0

						*realizację projektu pn.:"Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM"		0		103,085		0		103,085		0		0		0		0		0		0

						OGÓŁEM		89,249		140,485		89,249		140,485		0		0		0		0		0		0

						w tym:

						dochody bieżące		0		103,085		0		103,085		0		0		0		0		0		0

						dochody majątkowe		89,249		37,400		89,249		37,400		0		0		0		0		0		0

								89,249		140,485		89,249		140,485		0		0		0		0		0		0

																										a






zmiany budżetu

				BUDŻET OGÓŁEM																												Załącznik Nr 2

																																do uchwały Rady Miasta Katowice

				WYDATKI																												Nr XIX/407/12 z dnia 29.02.2012 r.

		Zmiany budżetu miasta na 2012 rok																																				(w złotych)

		Dz./
Rozdz.		Treść		Plan na
2012 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		-1,030,824		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-1,030,824		-2,630,824		44,000		1,600,000

		ZWIĘKSZENIE				2,113,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,113,176		513,176		44,000		1,600,000

		60004		Lokalny transport zbiorowy		1,600,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,600,000		0		0		1,600,000

				Wydatki na zadania własne		1,600,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,600,000		0		0		1,600,000

				w tym:

				gmina		1,600,000		0		0						0								0		0		0		0		1,600,000				0		1,600,000

				powiat		0		0		0										0												0		0

		60016		Drogi publiczne gminne		513,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		513,176		513,176		44,000		0

				Wydatki na zadania własne		513,176		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		513,176		513,176		44,000		0

				w tym:

				gmina		513,176		0		0						0								0		0		0		0		513,176		513,176		44,000		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		ZMNIEJSZENIE				3,144,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,144,000		3,144,000		0		0

		60016		Drogi publiczne gminne		3,144,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,144,000		3,144,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		3,144,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,144,000		3,144,000		0		0

				w tym:

				gmina		3,144,000		0		0						0								0		0		0		0		3,144,000		3,144,000				0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3,060,896		3,060,896		3,060,896		0		3,060,896		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				3,060,896		3,060,896		3,060,896		0		3,060,896		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3,060,896		3,060,896		3,060,896				3,060,896

				Wydatki na zadania własne		3,060,896		3,060,896		3,060,896		0		3,060,896		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		3,060,896		3,060,896		3,060,896				3,060,896

		750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		75,448		75,448		75,448		0		75,448		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				75,448		75,448		75,448		0		75,448		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75,448		75,448		75,448		0		75,448		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		75,448		75,448		75,448		0		75,448		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		75,448		75,448		75,448				75,448										0		0		0		0		0				0		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		1,200,000		1,200,000		0		0		0		1,200,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				1,200,000		1,200,000		0		0		0		1,200,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		80395		Pozostała działalność		1,200,000		1,200,000		0		0		0		1,200,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		1,200,000		1,200,000		0		0		0		1,200,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		1,200,000		1,200,000		0						1,200,000								0		0		0		0		0				0		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,000,000		3,000,000		0		0

		ZWIĘKSZENIE				3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,000,000		3,000,000		0		0

		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,000,000		3,000,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,000,000		3,000,000		0		0

				w tym:

				gmina		0		0		0														0		0		0		0		0				0		0

				powiat		3,000,000		0		0										0												3,000,000		3,000,000

		900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		124,351		121,276		0		0		0		0		0		121,276		0		0		0		0		0		3,075		3,075		3,075		0

		ZWIĘKSZENIE				213,600		121,276		0		0		0		0		0		121,276		0		0		0		0		0		92,324		92,324		92,324		0

		90002		Gospodarka odpadami		92,324		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		92,324		92,324		92,324		0

				Wydatki na zadania własne		92,324		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		92,324		92,324		92,324		0

				w tym:

				gmina		92,324		0		0														0		0		0		0		92,324		92,324		92,324		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		90095		Pozostała działalność		121,276		121,276		0		0		0		0		0		121,276		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		121,276		121,276		0		0		0		0		0		121,276		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		121,276		121,276		0										121,276				0		0		0		0		0				0		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		ZMNIEJSZENIE				89,249		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		89,249		89,249		89,249		0

		90002		Gospodarka odpadami		89,249		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		89,249		89,249		89,249		0

				Wydatki na zadania własne		89,249		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		89,249		89,249		89,249		0

				w tym:

				gmina		89,249		0		0														0		0		0		0		89,249		89,249		89,249		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1,289,120		500,000		0		0		0		500,000		0		0		0		0		0		0		0		789,120		789,120		0		0

		ZWIĘKSZENIE				1,289,120		500,000		0		0		0		500,000		0		0		0		0		0		0		0		789,120		789,120		0		0

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		789,120		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		789,120		789,120		0		0

				Wydatki na zadania własne		789,120		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		789,120		789,120		0		0

				w tym:

				gmina		789,120		0		0								0						0		0		0		0		789,120		789,120		0		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		92113		Centra kultury i sztuki		500,000		500,000		0		0		0		500,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		500,000		500,000		0		0		0		500,000		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		500,000		500,000		0						500,000				0												0		0

		926		KULTURA FIZYCZNA		7,100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7,100,000		7,100,000		0		0

		ZWIĘKSZENIE				7,100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7,100,000		7,100,000		0		0

		92601		Obiekty sportowe		7,100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7,100,000		7,100,000		0		0

				Wydatki na zadania własne		7,100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7,100,000		7,100,000		0		0

				w tym:

				gmina		7,100,000		0		0								0						0		0		0		0		7,100,000		7,100,000		0		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

				OGÓŁEM		14,818,991		4,957,620		3,136,344		0		3,136,344		1,700,000		0		121,276		0		0		0		0		0		9,861,371		8,261,371		47,075		1,600,000

				w tym:

				ZWIĘKSZENIE		18,052,240		4,957,620		3,136,344		0		3,136,344		1,700,000		0		121,276		0		0		0		0		0		13,094,620		11,494,620		136,324		1,600,000

				Wydatki na zadania własne		18,052,240		4,957,620		3,136,344		0		3,136,344		1,700,000		0		121,276		0		0		0		0		0		13,094,620		11,494,620		136,324		1,600,000

				w tym:

				gmina		11,491,344		1,396,724		75,448		0		75,448		1,200,000		0		121,276		0		0		0		0		0		10,094,620		8,494,620		136,324		1,600,000

				powiat		6,560,896		3,560,896		3,060,896		0		3,060,896		500,000		0		0		0		0		0		0		0		3,000,000		3,000,000		0		0

				ZMNIEJSZENIE		3,233,249		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,233,249		3,233,249		89,249		0

				Wydatki na zadania własne		3,233,249		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,233,249		3,233,249		89,249		0

				w tym:

				gmina		3,233,249		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,233,249		3,233,249		89,249		0

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

				spr.		14,818,991		4,957,620		3,136,344		0		3,136,344		1,700,000		0		121,276		0		0		0		0		0		9,861,371		8,261,371		47,075		1,600,000

						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 XIX/407/12 z dnia  29.02.2012r.

		PRZYCHODY

		Zmiany budżetu miasta na 2012 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 kredytów i pożyczek z lat ubiegłych				14,767,755

		OGÓŁEM				14,767,755

		dochody		89,249		140,485		51,236

		wydatki		3,233,249		17,552,240		14,318,991

						14,267,755		14,267,755

				0






uchwała luty

												Załącznik Nr 7

												do Uchwały Rady Miasta

												Nr XIX/407/12  z dnia 29.02.2012r.

				Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku

												(w złotych)

		Lp.		Wyszczególnienie		Razem dotacje w 2012 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

		1.2.5		dla uczelni		5,912,680		5,912,680		x		art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)

						Plan po zmianie

						7,112,680		7,112,680		x				1,200,000		AWF

		NOWE ZADANIE

		I.		zadania własne

		1		dotacje bieżące

				w tym:

		1.3		dotacje celowe

		1.3.10		na realizację zadań i programów przez instytucje kultury dla których miasto jest organizatorem		500,000		500,000		x		art. 28  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.)
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		Zmiany do załącznika nr 6a, do uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 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 31.12.2010r.		Przewidywane wykonanie / Wykonanie 
w 2011 r.		Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2011 r.		Plan
na 2012 r.		Przewidywany zakres wykonania
w 2012 r. 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

				60004		Lokalny transport zbiorowy

																PRZED ZMIANĄ

		1				Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		09/14		129,064,601		129,064,601		8,504,736		151,696		120,408,169		22,147,653		Udział miasta Katowice w realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zakres WIN: Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do Rynku.

						środki własne WIN				61,645,601		61,645,601		8,504,736		151,696		52,989,169		7,633,653				WIN

						środki własne WZNP				67,419,000		67,419,000		0		0		67,419,000		14,514,000				WZNP

																PO ZMIANACH

		1				Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		09/14		130,664,601		130,664,601		8,504,736		151,696		122,008,169		23,747,653		Udział miasta Katowice w realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Zakres WIN: Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do Rynku.
WZNP: podwyższenie kapitału zakładowego spółki Tramwaje Śląskie SA z przeznaczeniem na wymianę sieci trakcyjnej przy
ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej.

						środki własne WIN				61,645,601		61,645,601		8,504,736		151,696		52,989,169		7,633,653				WIN

						środki własne WZNP				69,019,000		69,019,000		0		0		69,019,000		16,114,000				WZNP

		600		Transport i łączność

		A. Zadania własne gminy

				60016		Drogi publiczne gminne

																PRZED ZMIANĄ

		2				Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice                        
                                                     w tym:		05/14		287,218,077		287,218,077		23,159,531		23,559,807		240,498,739		102,959,423		Zakończenie realizacji nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława i Starowiejskiej - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej. 
ETAP II - Modernizacja linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto", rozpoczęcie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. 
ETAP III - Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie pl. Szewczyka na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora zewnętrznego.
Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.		WIN

						Środki własne:				287,218,077		287,218,077		23,159,531		23,559,807		240,498,739		102,959,423

						w tym kredyt				105,750,352		105,750,352		5,750,352		7,050,000		92,950,000		49,650,000

						Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej		07 / 10		16,415,451		16,415,451		16,415,451		0		0		0

						w tym kredyt EBI				5,750,352		5,750,352		5,750,352		0		0		0

						Etap II - Strefa Rondo-Rynek		10/14		233,815,310		233,815,310		1,814,211		5,359,807		226,641,292		89,101,976

						w tym kredyt BRRE				90,150,000		90,150,000		0		2,500,000		87,650,000		44,350,000

						Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka		10/12		26,457,447		26,457,447		0		12,700,000		13,757,447		13,757,447

						w tym kredyt BRRE				9,850,000		9,850,000		0		4,550,000		5,300,000		5,300,000

																PO ZMIANACH

		2				Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice                        
                                                     w tym:		05/14		277,427,161		277,427,161		23,159,531		17,199,715		237,067,915		100,328,599		Zakończenie realizacji nowych przestrzeni publicznych w obszarze ulic: Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława i Starowiejskiej - wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej-Mariackiej. 
ETAP II - Modernizacja linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto", rozpoczęcie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. 
ETAP III - Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie pl. Szewczyka na podstawie dokumentacji dostarczonej przez inwestora zewnętrznego.
Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji.
W związku z niewykonaniem zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2011r. w ramach kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy, zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie 2012r. niewykorzystanych środków. Po uściśleniu zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania na lata 2012 i 2013 środki można ograniczyć.		WIN

						Środki własne:				277,427,161		277,427,161		23,159,531		17,199,715		237,067,915		100,328,599

						w tym kredyt				105,750,352		105,750,352		5,750,352		6,580,824		93,419,176		50,119,176

						Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej		07 / 10		16,415,451		16,415,451		16,415,451		0		0		0

						w tym kredyt EBI				5,750,352		5,750,352		5,750,352		0		0		0

						Etap II - Strefa Rondo-Rynek		10 / 14		229,915,310		229,915,310		1,814,211		4,890,631		223,210,468		86,471,152

						w tym kredyt BRRE				90,150,000		90,150,000		0		2,030,824		88,119,176		44,819,176

						Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka		10/12		26,457,447		26,457,447		0		12,700,000		13,757,447		13,757,447

						w tym kredyt BRRE				9,850,000		9,850,000		0		4,550,000		5,300,000		5,300,000

																PRZED ZMIANĄ

		3				Ścieżki rowerowe		00/07 i 09/12		4,864,311		4,864,311		3,525,311		1,279,000		60,000		60,000		Dostosowanie oznakowania  trasy rowerowej łączącej Ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych do wymogów promocji projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach RPO WSL.		WIN

																PO ZMIANACH

		3				Ścieżki rowerowe		00/07 i 09/12		3,642,994		3,642,994		3,438,569		188,425		16,000		16,000		Dostosowanie oznakowania  trasy rowerowej łączącej Ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych do wymogów promocji projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach RPO WSL. Ze względu na ubieganie się o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodek BOLINA z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze Miasta Katowice (nr 3, 5, 101) oraz z Miastem Mysłowice”, zachodzi konieczność wyłączenia zakresu rzeczowego i finansowego z zadania „Ścieżki rowerowe”, ujętego w załączniku 6a oraz wprowadzenia go do załącznika 5b uchwały budżetowej na rok 2012 - projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.		WIN

		854		Edukacyjna opieka wychowawcza

		A. Zadania własne powiatu

				85407		Placówki wychowania pozaszkolnego

																PRZED ZMIANĄ

		46				Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26		07/13		31,525,114		31,525,114		858,148		7,833,222		22,833,744		17,648,670		Realizacja przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiana instalacji wewnętrznych, czyszczenie elewacji, usunięcie barier architektonicznych oraz wykonanie termomodernizacji budynku.		WIN

						środki własne				31,525,114		31,525,114		858,148		7,833,222		22,833,744		17,648,670

						w tym środki EBI				24,212,058		24,212,058		615,368		5,384,632		18,212,058		13,212,058

																PO ZMIANACH

		46				Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26		07/13		37,472,642		37,472,642		858,148		7,780,750		28,833,744		20,648,670		Realizacja przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, wymiana instalacji wewnętrznych, czyszczenie elewacji, usunięcie barier architektonicznych oraz wykonanie termomodernizacji budynku.  W związku  z koniecznością ogłoszenia przetargów na:  roboty konserwatorskie wraz z montażem i dostawą sceny obrotowej, które nie były ujęte w przetargu na modernizację w/w obiektu; remont i przebudowę stołówki wraz z zapleczem kuchennym na wniosek użytkownika obiektu,  zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.		WIN

						środki własne				37,472,642		37,472,642		858,148		7,780,750		28,833,744		20,648,670

						w tym środki EBI				24,212,058		24,212,058		615,368		5,384,632		18,212,058		13,212,058

		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

		A. Zadania własne gminy

				92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

																PRZED ZMIANĄ

		62				Miejski Dom Kultury "Koszutka"  - filia "Dąb"		06 i 09/12		9,275,068		9,275,068		223,159		2,370,000		6,681,909		6,681,909		Budowa Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" wraz z urządzeniem terenu przy ul. Krzyżowej.		WIN

						Środki własne:				9,275,068		9,275,068		223,159		2,370,000		6,681,909		6,681,909

						w tym środki EBI				2,348,090		2,348,090		98,090		2,250,000		0		0

																PO ZMIANACH

		62				Miejski Dom Kultury "Koszutka"  - filia "Dąb"		06 i 09/12		9,173,476		9,173,476		223,159		1,479,288		7,471,029		7,471,029		Budowa Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" wraz z urządzeniem terenu przy ul. Krzyżowej.  W związku z niewykonaniem zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania w 2011r. w ramach kredytu EBI, zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie 2012r. niewykorzystanych środków.		WIN

						Środki własne:				9,173,476		9,173,476		223,159		1,479,288		7,471,029		7,471,029

						w tym środki EBI				2,348,090		2,348,090		98,090		1,460,880		789,120		789,120

		926		Kultura fizyczna

		A. Zadania własne gminy

				92601		Obiekty sportowe

																PRZED ZMIANĄ

		66				Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1		07 / 11		10,641,875		10,641,875		4,341,875		6,300,000		0		0				WIN

						Środki własne:				10,641,875		10,641,875		4,341,875		6,300,000		0		0

						w tym środki EBI				9,350,622		9,350,622		4,017,035		5,333,587		0		0

																PO ZMIANACH

		66				Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1		07 / 13		30,550,224		30,550,224		4,341,875		7,708,349		18,500,000		7,100,000		Kontynuacja modernizacji ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1, etap II w zakresie : budowy pawilonu zaplecza sportowego (dla piłkarzy); budowy dróg i parkingów; zagospodarowania terenu – pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko treningowe do piłki nożnej, piłkochwyty, trybuny i inne drobne elementy małej architektury; oświetlenie terenu, dokończenie instalacji elektrycznych przyłączeniowych; zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wod-kan CO, CWU, przyłącza.		WIN

						Środki własne:				30,550,224		30,550,224		4,341,875		7,708,349		18,500,000		7,100,000

						w tym środki EBI				10,614,622		10,614,622		4,017,035		6,597,587		0		0






zm. do uchw. II'12 bież.

														Załącznik Nr 5a

														do uchwały Nr XIX/407/12

														Rady Miasta Katowice

														z dnia  29.02.2012r.

		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 31.12.2010r.		Plan po zmianach na 2011r.		Przewidywane wykonanie 2011r.
Wykonanie 2011r.		Plan na 2012 r.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		Wydatki bieżące

		Zadania gminy

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

		Program:				Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

		Priorytet II				Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku

		900		90095		Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM		Urząd Miasta		Plan przed zmianą

						Razem wydatki				283,680		0		0		0		0		136,640		147,040		0		0

						fundusze strukturalne				241,128		0		0		0		0		116,144		124,984		0		0

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

						pozostałe środki krajowe				42,552		0		0		0		0		20,496		22,056		0		0

										Plan po zmianie

						Razem wydatki				303,183		0		0		0		121,276		151,591		30,316		0		0

						fundusze strukturalne				257,707		0		0		0		103,085		128,853		25,769		0		0

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

						pozostałe środki krajowe				45,476		0		0		0		18,191		22,738		4,547		0		0






zmiany w budżecie

				BUDŻET OGÓŁEM																												Załącznik Nr 4

																																do uchwały Rady Miasta Katowice

				WYDATKI																												Nr XIX/407/12 z dnia 29.02.2012 r.

		Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok																																				(w złotych)

		Dz./
Rozdz.		Treść		Plan na
2012 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

		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		86,172		86,172		86,172		0		86,172		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZWIĘKSZENIE				86,172		86,172		86,172		0		86,172		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		86,172		86,172		86,172		0		86,172		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		86,172		86,172		86,172		0		86,172		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				gmina		86,172		86,172		86,172				86,172										0		0		0		0		0				0		0

				powiat		0		0		0										0												0		0

		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-86,172		-86,172		-86,172		0		-86,172		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		ZMNIEJSZENIE				86,172		86,172		86,172		0		86,172		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		86,172		86,172		86,172		0		86,172		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		86,172		86,172		86,172		0		86,172		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		86,172		86,172		86,172				86,172						0												0		0

				OGÓŁEM		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				w tym:

				ZWIĘKSZENIE		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		0		0		0		0		0		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		0		0		0		0		0

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

				ZMNIEJSZENIE		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Wydatki na zadania własne		0		0		0		0		0		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		0		0		0		0		0

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

				spr.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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zm. do uchw. II'12 maj.

														Załącznik Nr 5b

														do uchwały Nr XIX/407/12

														Rady Miasta Katowice

														z dnia 29.02.2012r.

		Plan wydatków majątkowych 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 31.12.2010r.		Plan po zmianach na 2011r.		Przewidywane wykonanie 2011r.
Wykonanie 2011r.		Plan na 2012 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 5.2				Gospodarka odpadami

		900		90002		Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8		Urząd Miasta		Plan przed zmianą

						Razem wydatki				12,496,488		129,564		1,992,623		1,487,570		10,879,354

						fundusze strukturalne				8,635,308		44,072		1,422,382		1,056,713		7,534,523

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				3,861,180		85,492		570,241		430,857		3,344,831

										Plan po zmianie

						Razem wydatki				12,503,103		129,564		1,992,623		1,491,110		10,882,429

						fundusze strukturalne				8,546,058		44,072		1,422,382		1,056,712		7,445,274

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				3,957,045		85,492		570,241		434,398		3,437,155

								Nowe zadanie

		Fundusz:				Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

		Priorytet III				Turystyka

		Działanie 3.2.				Infrastruktura okołoturystyczna

		Poddziałanie 3.2.2.				Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publiczne

		600		60016		Budowa trasy rowerowej łączącej ośrodek Bolina z systemem istniejących tras rowerowych na obszarze miasta Katowice (3, 5, 101) oraz z miastem Mysłowice		Urząd Miasta

						Razem wydatki				977,540		86,742		0		846,798		44,000

						fundusze strukturalne				830,909		73,731		0		719,778		37,400

						dotacje stanowiące wkład krajowy				0		0		0		0		0

						pożyczki i kredyty				0		0		0		0		0

						pozostałe środki krajowe				146,631		13,011		0		127,020		6,600
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