Uchwała nr XLII/455/09
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 3 września 2009 roku
w sprawie zmian budżetu miasta w 2009 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. 86 ust. 1, art. 166 ust. 4 i 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
Zwiększyć dochody budżetu miasta na rok 2009 o kwotę per saldo 329.258,-zł zgodnie z
załącznikiem nr 1.
§2
Zwiększyć wydatki budżetu miasta na rok 2009 o kwotę per saldo 29.258,-zł zgodnie z
załącznikiem nr 2.
§3
Dokonać zmian w budżecie miasta na rok 2009 polegających na przeniesieniu wydatków
budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
§4
Dokonać zmian w limitach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z
budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z
załącznikiem nr 3.
§5
Dokonać zmian planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4.
§6
Dokonać zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z
załącznikiem nr 5.
§7
Dokonać zmian w planie Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z
załącznikiem nr 6.

§8
Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXII/357/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia
29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok:
§ 11 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „udzielania pożyczek do kwoty 1.800.000,-zł”.
§9
Dokonać zwiększenia rozchodów w budżecie miasta na rok 2009 o kwotę 300.000,-zł zgodnie z
załącznikiem nr 7.
§ 10
Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXII/357/08 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia
29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu miasta na 2009 rok:
1) § 11 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę poręczeń w wysokości 65.000.000,-zł”
2) dotychczasowym paragrafom 11,12,13,14 nadaje się następujące numery 12,13,14,15.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
/-/ Krzysztof Seweryn

Uzasadnienie:
1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta:
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu odsetek od
nieterminowych wpłat zaległych podatków i opłat o kwotę 300.000,-zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku
bankowym o kwotę 106.231,-zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie:
- z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.760,-zł w związku z uzyskaniem
ponadplanowych dochodów w placówkach oświatowych,
- z tytułu dotacji rozwojowych o kwotę 19.329,-zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizacją
projektu POKL „Podwyższanie kwalifikacji piekarskiej kadry oświatowej”.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 783,-zł w związku z otrzymaniem dotacji na
realizację projektu „Klucz do jakości”.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wpływów z opłaty produktowej
za opakowania za rok 2008 o kwotę 6.386,-zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta:
Dział 758 – Różne rozliczenia w części powiatowej, część oświatową subwencji ogólnej z budżetu
państwa o kwotę 68.534,-zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr
ST5/0341/12d/KBM/09/3007 z dnia 31 lipca 2009 r oraz w części gminnej, część oświatową
subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 37.697,-zł na podstawie pisma Ministerstwa
Finansów Nr ST5/0341/11c/KBM/09/3007 z dnia 27 lipca 2009 roku.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta:
Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 22.089,-zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności
placówek oświatowych – 2.760,-zł oraz realizację projektu POKL „Podwyższanie kwalifikacji
piekarskiej kadry oświatowej” – 19.329,-zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 783,-zł na pokrycie kosztów
realizacji projektu „Klucz do jakości”.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- o kwotę 111.020,-zł na pokrycie kosztów weryfikacji wniosków z zakresu gospodarki odpadami
przez placówki naukowo badawcze oraz na sprawdzenie obecnego stanu i zawartości zwałowiska
tj. hałdy pohutniczej położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Konarskiego.
- o kwotę 6.386,-zł na pokrycie kosztów zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta:
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 111.020,-zł z przeznaczeniem środków budżetowych na
weryfikację wniosków z zakresu gospodarki odpadami przez placówki naukowo badawcze oraz na
sprawdzenie obecnego stanu i zawartości zwałowiska tj. hałdy pohutniczej położonej w Piekarach
Śląskich przy ul. Konarskiego.
5. W związku z osiągniętymi dochodami z tytułu wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na
rachunku bankowym oraz wpłat na żywienie w stołówkach szkolnych zwiększa się plan dochodów
i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę 71 177,-zł.
6. Dokonuje się zmian w załączniku „limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” oraz w
załączniku „limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE oraz
innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” w celu dostosowania ich do
kwot ujętych w budżecie Miasta.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z uzyskanymi dochodami z tytułu kar umownych
naliczonych wykonawcom prac geodezyjnych, odsetek za nieterminowe wpłaty oraz w związku z
korektą sprawozdania RB-33 za 2008 rok.
8. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 300.000,-zł z tytułu pożyczki dla SP ZOZ Szpital
Miejski.

