
UCHWAŁA NR XLI/322/2017
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 2077) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększenie dochodów budżetu miasta na 2017 r.:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące o kwotę 243 900,00 zł w tym:

opłata za użytkowanie wieczyste  o kwotę 243 900,00 zł

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące o kwotę 23 366,00 zł w tym:

czynsz za wynajem pomieszczeń  o kwotę 23 366,00 zł

3) w dziale 851Ochrona zdrowia

dochody bieżące o kwotę 1 666,67 zł w tym:

rozliczenia z lat ubiegłych  o kwotę 1 666,67 zł

4) w dziale 855 Rodzina

dochody bieżące o kwotę 18 015,69 zł w tym:

środki na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny o kwotę 18 015,69 zł

Razem zwiększenie dochodów budżetu miasta 286 948,36 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta na 2017 r.:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody majątkowe o kwotę 647 031,50 zł w tym:

wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego  o kwotę 647 031,50 zł

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące o kwotę 180 202,00 zł w tym:

wpłaty za wyżywienie w szkołach o kwotę 72 972,00 zł

wpłaty za wyżywienie w przedszkolach o kwotę 107 230,00 zł
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3) w dziale 852 Pomoc społeczna

dochody majątkowe o kwotę 430 899,00 zł w tym:

środki unijne - projekt "Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego  
na Centrum Wsparcia Rodziny o kwotę 430 899,00 zł

4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody bieżące o kwotę 135 970,00 zł w tym:

wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku 
o kwotę 135 970,00 zł

5) w dziale 855 Rodzina

dochody bieżące o kwotę 8 880,00 zł w tym:

wpłaty za wyżywienie w żłobku o kwotę 8 880,00 zł

6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody majątkowe o kwotę 354 000,00 zł w tym:

dotacja z WFOŚiGW - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 54 000,00 zł

środki unijne - projekt „Modernizacja Parku Miejskiego” o kwotę 300 000,00 zł

Razem zmniejszenie dochodów budżetu miasta 1 756 982,50 zł

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi     71 358 253,86 zł

§ 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetu miasta na 2017 r.:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące o kwotę 180 202,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 180 202,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 180 202,00 zł

2) w dziale 852 Pomoc społeczna

w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia

wydatki majątkowe o kwotę 515 000,00 zł w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 515 000,00 zł w tym:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 
515 000,00 zł

w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące o kwotę 68 730,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18 730,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18 730,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 50 000,00 zł

3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące o kwotę 59 600,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 59 600,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 59 600,00 zł
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w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 
szkolenia młodzieży

wydatki bieżące o kwotę 135 970,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 135 970,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 135 970,00 zł

4) w dziale 855 Rodzina

w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

wydatki bieżące o kwotę 8 880,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8 880,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8 880,00 zł

5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe o kwotę 284 320,50 zł w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 284 320,50 zł

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

wydatki majątkowe o kwotę 580 160,00 zł w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 580 160,00 zł w tym:

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 
580 160,00 zł

Razem zmniejszenie wydatków budżetu miasta 1 832 862,50 zł

2. Zwiększenie wydatków budżetu miasta na 2017 r.:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące o kwotę 21 875,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21 875,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8 900,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  12 975,00 zł

wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5 000,00 zł

w rozdziale 80104 Przedszkola

wydatki bieżące o kwotę 298 650,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 298 650,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 295 800,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2 850,00 zł

w rozdziale 80110 Gimnazja

wydatki bieżące o kwotę 1 341,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 341,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1 341,00 zł

2) w dziale 851 Ochrona zdrowia
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w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatki bieżące o kwotę 1 666,67 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 666,67 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę  1 666,67 zł

3) w dziale 855 Rodzina

w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

wydatki bieżące o kwotę 18 015,69 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18 015,69 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18 015,69 zł

w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

wydatki bieżące o kwotę 16 280,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 16 280,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16 280,00 zł

Razem zwiększenie wydatków budżetu miasta 362 828,36 zł

3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi     77 463 432,26 zł

§ 3. Załącznik do uchwały nr XXVIII/204/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 grudnia 2016 r. 
w sprawie budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

mgr inż. Józef Rubin
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/322/2017

Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 30 listopada 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w tym:
kwota dotacji na realizację zadań jst:

Rozdział Nazwa zadania
Kwota dotacji 

ogółem
dotacja 

przedmiotowa
dotacja 

podmiotowa
dotacja 
celowa

Dotacje dla sektora finansów 
publicznych 3 318 525,20 0,00 2 971 904,00 346 621,20

60004 Trwałość projektu ŚKUP 760,00 760,00

60014

Zaprojektowanie i wybudowanie 
sygnalizacji wzbudzanej na 
przejściu dla pieszych 
w Pyskowicach przy ul. 
Wyzwolenia przy SP-6 75 000,00 75 000,00

60014

Budowa ciągu piesz-rowerowego 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S 
(ul.Powstańców Śląskich) wraz 
z budową pasa właczenia drogi 
wojewódzkiej nr 901 70 000,00 70 000,00

63095 Utrzymanie ścieżek rowerowych 25 000,00 25 000,00

72095
Zarządzanie infrastrukturą projektu 
"PIAP-y" 1 861,20 1 861,20

80101
Organizacja nauki religii 
w punktach katechetycznych 4 000,00 4 000,00

85111

Zakup myjni automatycznej do 
pracowni endoskopowej dla 
Szpitala w Pyskowicach 50 000,00 50 000,00

92109 Dotacja dla MOKiS - Kultura 1 690 000,00 1 630 000,00 60 000,00
92116 Dotacja dla MBP 740 274,00 740 274,00
92601 Dotacja dla MOKiS - Sport 661 630,00 601 630,00 60 000,00

Dotacje dla sektora spoza sektora 
finansów publicznych 490 441,94 0,00 0,00 490 441,94

85153
Profilaktyka uzależnień - 
zwalczanie narkomanii 8 940,00 8 940,00

85154

Prowadzenie świetlic 
socjoterapeutycznych dla dzieci 
i młodzieży 37 500,00 37 500,00

85195 Usługi paliatywne 18 000,00 18 000,00

85195

Usługi z zakresu ochrony zdrowia - 
z zakresu opieki pielęgniarskiej, 
rehabilitacyjnej, środowiskowo- 
rodzinnej 125 000,00 125 000,00

85195
Edukacja dzieci i młodzieży 
z zakresu pierwszej pomocy 3 000,00 3 000,00

85203
Zapewnienie schronienia i opieki 
osobom bezdomnym 90 000,00 90 000,00
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85395 Promocja i organizacja wolontariatu 2 000,00 2 000,00

85504

Działania na rzecz rodzin poprzez 
budowanie dobrych relacji 
w rodzinie 3 000,00 3 000,00

90002 Usuwanie azbestu 5 000,00 5 000,00

90005
Instalacja ekologicznego źródła 
ciepła 30 000,00 30 000,00

90005 Dofinansowanie PONE 10 001,94 10 001,94

92195
Wspieranie przedsięwzięć 
kulturalno - artystycznych 8 000,00 8 000,00

92695 Upowszechnianie kultury fizycznej 150 000,00 150 000,00
Razem dotacje 3 808 967,14 0,00 2 971 904,00 837 063,14
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