Uchwała nr XXX/333/08
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie zmian budżetu miasta w 2008 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.
U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art.12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 166 ust .4, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr
249, poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwala, co następuje:
§1
Dokonać zwiększeń w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w
następujący sposób:
Zwiększenie
Zwiększenie
Dział
Rozdział
§
Nazwa
dochodów
wydatków
801
Oświata i wychowanie
131 603
131 603
80101
Szkoły podstawowe
18 150
18 150
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
0750 terytorialnego lub innych jednostek
10 500
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0920 Pozostałe odsetki
1 150
Otrzymane spadki, zapisy
0960
6 500
i darowizny w postaci pieniężnej
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
16 650
4300 Zakup usług pozostałych
1 500
80102
Szkoły podstawowe specjalne
100
100
0920 Pozostałe odsetki
100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
100
80104
Przedszkola
55 623
55 623
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
0750 terytorialnego lub innych jednostek
150
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0830 Wpływy z usług
54 000
0920 Pozostałe odsetki
300
Otrzymane spadki, zapisy
0960
1 173
i darowizny w postaci pieniężnej
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1 350
4220 Zakup środków żywności
54 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w
4750
273
tym programów i licencji
80110
Gimnazja
80
80
0920 Pozostałe odsetki
80

4210
80130

0750

0920
4210
80148
0830
4220
4300
854
85407

0750

0920
4210

Zakup materiałów i wyposażenia
Szkoły zawodowe
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Zakup materiałów i wyposażenia
Stołówki szkolne
Wpływy z usług
Zakup środków żywności
Zakup usług pozostałych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Placówki wychowania pozaszkolnego
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Zakup materiałów i wyposażenia
RAZEM

5 200

5 000

200
52 450
52 450
3 812
3 812

3 812

Dokonać zmian w dochodach budżetu miasta w następujący sposób:
Dział
Nazwa
Zmniejszenia Zwiększenia
Bezpieczeństwo publiczne
754 i ochrona przeciw1 092 520
0
pożarowa
Dochody majątkowe, w tym:
1 092 520
0
Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji
1 092 520
pozyskane z innych źródeł
758 Różne rozliczenia
144 894
184 892
Dochody bieżące, w tym:
144 894
Subwencja ogólna
144 894
- część równoważąca
184 894
- część oświatowa
40 000
Środki na uzupełnienie
184 892
dochodów gminy

900

41 650
10 800
3 812
3 812

812
135 415

Oświata i wychowanie

0

48 106

Dochody bieżące, w tym:

0

48 106

0

48 106

662 000

11 454

0

11 454
11 454

Dotacje – Środki pozyskane
z innych źródeł
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Dochody bieżące, w tym:
Wpływy z opłaty produktowej

5 200
52 450

3 000

§2

801

80
5 200

135 415

926

Dochody majątkowe, w tym:
Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji
pozyskane z innych źródeł
Kultura fizyczna i sport
Dochody majątkowe, w tym:
Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji
pozyskane z innych źródeł
RAZEM

662 000

0

662 000
908 000
908 000

0
0

908 000
2 807 414

244 452

§3
Dokonać zmian w wydatkach budżetu miasta w następujący sposób:
Dział Rozdział
Nazwa
Zmniejszenia Zwiększenia
600
Transport i łączność
2
0
60016 Drogi publiczne gminne
2
0
- wydatki majątkowe
2
Bezpieczeństwo publiczne
754
i ochrona przeciw1 472 520
0
pożarowa
75421 Zarządzanie kryzysowe
1 472 520
0
- wydatki majątkowe
1 472 520
801
Oświata i wychowanie
0
56 091
80101 Szkoły podstawowe
0
26 313
- wydatki bieżące, w tym:
0
26 313
- wynagrodzenia i pochodne
31 793
od wynagrodzeń
80130 Szkoły zawodowe
30 000
- wydatki bieżące
30 000
80195 Pozostała działalność
222
0
- wydatki bieżące
222
Edukacyjna opieka
854
0
32 015
wychowawcza
85401 Świetlice szkolne
0
23 073
- wydatki bieżące, w tym:
23 073
- wynagrodzenia i pochodne
23 073
od wynagrodzeń
Poradnie psychologiczno85406 pedagogiczne, w tym
0
222
poradnie specjalistyczne
- wydatki bieżące
222
Placówki wychowania
85407
0
8 720
pozaszkolnego
- wydatki bieżące, w tym:
8 720
- wynagrodzenia i pochodne
8 720
od wynagrodzeń
Gospodarka komunalna i
900
2 097 428
11 454
ochrona środowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi
0
11 454
- wydatki bieżące
11 454
Ochrona powietrza atmosfe90005
565 428
0
rycznego i klimatu
- wydatki majątkowe
565 428
90015 Oświetlenie ulic, placów i
300 000
0

90095
926
92605
92695

dróg
- wydatki majątkowe
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
- wydatki majątkowe
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe
RAZEM

300 000
1 232 000
1 232 000
979 887
370 787
370 787
609 100
609 100
4 549 837

0
0
0
0
99 560

§4
Zmniejszyć przychody budżetu miasta w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym o kwotę 2.058.275,-zł.
§5
Zmniejszyć rozchody budżetu miasta w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o
kwotę 170.960,-zł.
§6
Zmniejszyć planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 1.887.315,-zł.
§7
Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XVIII/200/08 Rady Miasta z dnia 10 stycznia 2008 w sprawie budżetu
miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§8
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/200/08 Rady Miasta z dnia 10 stycznia 2008 w sprawie budżetu
miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
/-/ Aleksander Kępski

Uzasadnienie:
1. W związku z rozpatrzeniem przez instytucje pośredniczące wniosków o dofinansowanie zadań
inwestycyjnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta, w planie dochodów
budżetu miasta, w planie przychodów budżetu miasta, w wieloletnim planie inwestycyjnym
oraz w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:
- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę
1.472.520,-zł przeznaczone na sfinansowanie zadania pn. ”SilesiaNet - Budowa z2czeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Piekary
Śląskie“. W związku z powyższym zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.092.520,zł planowane jako dofinansowanie w/w zadania z funduszy strukturalnych.
- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się wydatki
budżetu miasta o kwotę 565.428,-zł przeznaczone na sfinansowanie zadania pn. ”Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja I LO“.
-w rozdziale dziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg zmniejsza się wydatki budżetu
miasta o kwotę 300.000,-zł przeznaczone na sfinansowanie zadania pn. ”Budowa oświetlenia
w rejonie Józefka“.
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę
450.000,-zł przeznaczone na sfinansowanie zadania pn. ”Budowa przepompowni – Wiadukt
II”.- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki budżetu miasta o
kwotę 120.000,-zł przeznaczone na sfinansowanie zadania pn. ”Projekt Parku Przemysłowego”.
- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę
662.000,-zł przeznaczone na sfinansowanie zadania pn. ”Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Piekarach Śląskich”. W związku z powyższym zmniejsza się
dochody budżetu miasta o kwotę 662.000,-zł planowane jako dofinansowanie w/w zadania z
funduszy strukturalnych.
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejsza się wydatki
budżetu miasta o kwotę 370.787,-zł przeznaczone na sfinansowanie zadania pn. ”Program
rozwoju przyszkolnej bazy sportowej – Budowa boisk przy MG1”. W związku z powyższym
zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 300.000,-zł planowane jako dofinansowanie
w/w zadania z budżetu państwa.
- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę
609.100,-zł przeznaczone na sfinansowanie zadania pn. ”Trasy rowerowe w Aglomeracji
Katowickiej na obszarze Czeladzi, Siemianowic Śląskich i Piekar Śląskich”. W związku z
powyższym zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 608.000,-zł planowane dofinansowanie w/w zadania z funduszy strukturalnych.
2. W związku z uchwałą nr 1028/2008 oraz 1029/2008 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie wstrzymania płatności rat kapitałowych
pożyczki nr 17/2006/54/OA/no/P oraz 118/2005/54/OA/po/P zmniejsza się rozchody budżetu
miasta o kwotę 170.960,-zł.
3. W związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tytułu darowizn, odsetek na
rachunku bankowym oraz dochodów z najmu i dzierżawy zwiększa się plan dochodów i
wydatków rachunku dochodów własnych placówek oświatowych o kwotę 135.415,-zł.

4. W związku z pismem Ministra Finansów ST3/4826/08-172/DWX/08/1498 zmniejsza się plan
dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 184.894,-zł z tytułu części
równoważącej subwencji ogólnej.
5. W związku z pismem Ministra Finansów ST3/4822/144/DWX/08 zwiększa się plan dochodów
w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 184.892,-zł z tytułu środków na uzupełnienie
dochodów gminy.
6. W związku ze wpływem środków z tytułu opłaty produktowej zwiększa się dochody budżetu
miasta w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.454,-zł z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów.
7. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą Comenius – Uczenie
się przez całe życie zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 801 – Oświata i
wychowanie o kwotę 48.106,-zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania.
8. W celu udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych oraz w celu
prawidłowej realizacji wydatków przenosi się kwotę 32.015,-zł z działu 801 – Oświata i
wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
9. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/26g/BKU/08 oraz ST5/4822/26p/BKU/08
zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 40.000,-zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń
nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych
na cele dydaktyczne.

