Uchwała nr XXIII/343/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok
Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. 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 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z poźn.
zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z
późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§1
Zmniejszyć dochody budżetu miasta na 2012 r. o kwotę per saldo 3.704.999,-zł zgodnie z tabelą nr 1,
1a i 1b, w tym:
1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1.812.933,-zł,
2) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę per saldo 5.517.932,-zł.
§2
Zmniejszyć wydatki budżetu miasta na 2012 r. o kwotę per saldo 2.890.419,-zł zgodnie z tabelą nr 2,
2a i 2b, w tym:
1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2.043.481,-zł.
2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę per saldo 4.933.900,-zł.
§3
Dokonać zmian w budżecie miasta na 2012 r. polegających na przeniesieniu wydatków zgodnie z
tabelą nr 2, 2a i 2b.
§4
Zwiększyć planowany deficyt budżetu miasta na 2012 rok o kwotę 814.580,-zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym
wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 593.780,-zł,
2) zaciągniętych pożyczek – 220.800,-zł.
§5
Zwiększyć plan przychodów budżetu miasta na 2012 r. o kwotę 814.580,-zł zgodnie z tabelą nr 3.
§6
Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z tabelą
nr 4.

§7
Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr
1.
§8
Dokonać zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w
art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i wydatków nimi
finansowanych na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
§9
Zwiększyć roczny limit dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę
220.800,-zł.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Piekary Śląskie
/-/ Krzysztof Seweryn

Uzasadnienie:
1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta:
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 170.958,-zł z tytułu:
− rozliczenia dotacji gmin KZK GOP za 2011 rok - 139.475,-zł,
− dotacji celowej na realizację projektu pn. „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar Śląskich
funkcji gospodarczej. Faza opracowania dokumentacji” w ramach Programu Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013, priorytet: VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie:
6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie
nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w
ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych - 31.483,-zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 133.000,-zł z tytułu:
− przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności – 68.000,-zł,
− odsetek od nieterminowego regulowania należności – 65.000,-zł.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 940.220,-zł z tytułu:
− podatku od nieruchomości od osób prawnych – 829.220,-zł,
− podatku rolnego – 111.000,-zł.
Dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 79.900,-zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych.
Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 431.620,-zł z tytułu:
− odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 15.000,-zł,
− dotacji celowej na realizację projektu pn. „Piekarski przedszkolak” realizowanego w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – 128.631,-zł,
− dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zindywidualizowane nauczanie w Piekarach Śląskich
kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet:
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – 3.209,-zł,
− dotacji celowej na realizację projektu pn. „Akademia umiejętności” realizowanego w ramach
programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych – 7.491,-zł,
− dotacji celowej na realizację projektu pn. „Staż zawodowy w Wielkiej Brytanii przepustką do kariery
zawodowej w Europie” w ramach Programu „Leonardo Da Vinci – Uczenie się przez całe życie” –
206.563,-zł,
− dotacji celowej na realizację projektu pn. „Różne kolory te same znaczenia” w ramach Programu
„Comenius – Uczenie się przez całe życie” – 31.363,-zł,
− dotacji celowej na realizację projektu pn. „Tradycyjne gry dziecięce” w ramach Programu
„Comenius – Uczenie się przez całe życie” – 39.363,-zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 100.000,-zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.500,-zł z tytułu wpływów zwrotu wydatków
poniesionych w latach ubiegłych.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 785.505,-zł z tytułu:
− z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony
środowiska – 5.506,-zł,
− wpłaty przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zwrotu kosztów naprawy
nawierzchni jezdni ul. Sowińskiego – 35.100,-zł,
− dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiego
Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich przy ul. Skłodowskiej-Curie 108 wraz z montażem instalacji

solarnej” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie: 5.3 Czyste
powietrze – 730.287,-zł,
− dotacji celowej otrzymanej na realizację projektu „CircUse – Zarządzanie wielokrotnym
wykorzystaniem terenów” w ramach Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie
Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania
współpracy terytorialnej (EUWT) – 14.612,-zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta:
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.222.702,-zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.125.000,-zł z tytułu dotacji
celowej planowanej na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej wokół
piekarskiego Kopca Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie: 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna.
3. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta:
Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 909.255,-zł z przeznaczeniem na dotację dla KZK GOP
zgodnie z Uchwałą nr CXVI/22/2012 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 23 października 2012 roku.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 184.500,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
wykonania rozbiórki budynku położonego przy ul. Gen. Stanisława Maczka 18.
Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 95.515,-zł z przeznaczeniem na:
− działalność bieżącą szkół podstawowych – 47.464,-zł,
− działalność bieżącą szkoły podstawowej specjalnej – 28.176,-zł,
− działalność bieżącą gimnazjów – 4.875,-zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 133.390,-zł z przeznaczeniem na:
− działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej – 107.818,-zł,
− działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 25.572,-zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 33.748,-zł z przeznaczeniem na:
− działalność bieżącą Żłobka Miejskiego – 22.638,-zł,
− działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy – 11.110,-zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.491,-zł z przeznaczeniem na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli oraz wypłaty Nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej
dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 945.800,-zł z przeznaczeniem na:
− odprowadzenie wód z terenu dróg za pomocą urządzeń kanalizacyjnych – 535.000,-zł,
− realizację w 2012 r. „Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary
Śląskie dla obiektów indywidualnych” – 220.800,-zł,
− czyszczenie rowów ulicznych – 40.000,-zł,
− likwidację dzikich wysypisk – 50.000,-zł
− prześwietlanie i wycięcia drzew zagrażających ludziom i mieniu – 100.000,-zł.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 64.282,-zł z przeznaczeniem na
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.
Dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 162.800,-zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta:
Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 186.985,-zł przeznaczoną pierwotnie na:
− bieżącą działalność Wydziału Edukacji – 2.491,-zł,
− remonty w placówkach oświatowych – 184.494,-zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 80.515,-zł przeznaczoną pierwotnie na
działalność bieżącą świetlic szkolnych.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.154.700,-zł przeznaczoną
pierwotnie na:
− realizację projektu pn. „CircUse – Zarządzanie wielokrotnym wykorzystaniem terenów” w ramach
Programu dla Europy Środkowej instrumentu Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
utworzonego Rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) – 154.700,-zł,

− realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury okołoturystycznej wokół piekarskiego Kopca
Wyzwolenia w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie: 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna – 5.000.000,-zł.
5. Zwiększa się przychody budżetu Miasta o kwotę 814.580,-zł z tytułu:
− wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 593.780,-zł,
− pożyczki planowanej na zaciągnięcie realizacji w 2012 roku „Obszarowego Programu Likwidacji
Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” – 220.800,-zł.
6. W związku z otrzymaniem większych wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych
od środków zgromadzonych na rachunku, odszkodowań za wybite szyby oraz odszkodowań za
zalania sal lekcyjnych dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o
których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
wydatków nimi finansowanych Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14, Miejskiej Szkoły Podstawowej
nr 11, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, Miejskiego Przedszkola nr 1, Miejskiego Przedszkola
nr 11, Miejskiego Przedszkola nr 13, Miejskiego Przedszkola nr 10, Miejskiego Gimnazjum nr 2, I
Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego oraz Zespołu Szkół nr 1.

