DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 7 maja 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak
Data: 2019-05-07 12:48:26

Poz. 3523
UCHWAŁA NR 97/VII/19
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1523)
RADA MIASTA
uchwala:
§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok, w sposób następujący:
1) zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.200,00 zł, w tym zwiększyć dochody
bieżące o kwotę 3.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.200,00 zł, w tym zmniejszyć wydatki
bieżące o kwotę 130.312,00 zł, zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 133.512,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale budżetowej miasta Żory na 2019 rok
20 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

Nr

42/III/18

Rady Miasta Żory z dnia

1) w § 1 kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2019 rok „395.850.289,60 zł”,
zastępuje się kwotą „396.426.534,73 zł”, w pkt a) kwotę dochodów bieżących „318.513.989,11 zł”,
zastępuje się kwotą „319.090.234,24 zł”, w pkt b) kwota dochodów majątkowych „77.336.300,49 zł”
pozostaje bez zmian;
2) w§ 2 kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2019 rok „410.500.289,60 zł”,
zastępuje się kwotą „411.076.534,73 zł”, w pkt a) kwotę wydatków bieżących „309.960.449,83 zł”,
zastępuje się kwotą „310.411.111,00 zł”, w pkt b) kwotę wydatków majątkowych „100.539.839,77 zł”,
zastępuje się kwotą „100.665.423,73 zł”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„1. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2019, zgodnie z zawartymi
umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 11.624.390,00 zł.
2. Określa się łączną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym
na kwotę 6.256.848,13 zł.”;
4) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
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5) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Piotr Kosztyła
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 97/VII/19
Rady Miasta Żory
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
I. ZMIANA DOCHODÓW
Dział
Rozdz.
1
2

Wyszczególnienie
3
DOCHODY OGÓŁEM

Zmniejszenie
Zwiększenie
dochodów
dochodów
4
5
0,00
3 200,00

DOCHODY GMINA – ogółem:

0,00

3 200,00

DOCHODY BIEŻĄCE GMINA

0,00

3 200,00

DOCHODY POWIAT – ogółem:

0,00

0,00

DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT

0,00

0,00

DOCHODY WŁASNE GMINA (dochody bieżące)

3 200,00

750

Administracja publiczna

2 800,00

75095

Pozostała działalność

2 800,00

1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów
801
80101

2 800,00

Oświata i wychowanie

400,00

Szkoły podstawowe

400,00

1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów

400,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 97/VII/19
Rady Miasta Żory
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
I. ZMIANA WYDATKÓW
Dział
Rozdz.

Wyszczególnienie

Zmniejszenie
wydatków

Zwiększenie
wydatków

2

3

4

1
WYDATKI OGÓŁEM
WYDATKI BIEŻĄCE

3 200,00
3 200,00

WYDATKI MAJĄTKOWE
750

0,00
2 800,00

Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

801

2 800,00

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych

2 800,00

realizacja statutowych zadań

2 800,00

Oświata i wychowanie

400,00

80101 Szkoły podstawowe

400,00

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych

400,00

realizacja statutowych zadań

400,00

II. ZMIANA WYDATKÓW - PRZENIESIENIA
Dział
Rozdz.
1

Wyszczególnienie
2

Zmniejszenie
wydatków
3

Zwiększenie
wydatków
4

WYDATKI OGÓŁEM

2 646 513,00

2 646 513,00

WYDATKI BIEŻĄCE

846 513,00

713 001,00

1 800 000,00

1 933 512,00

600 Transport i łączność
60004 Lokalny transport zbiorowy
Wydatki bieżące - dotacje
Wydatki majątkowe – dotacje
Wpłata na rzecz MZK na dofinansowanie inwestycji

1 996 513,00
163 123,00
163 123,00

1 933 512,00
163 123,00

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1 800 000,00

205 600,00

Wydatki majątkowe
zadania inwestycyjne pn.:
„Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na
odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik –
Etap I”

1 800 000,00

205 600,00

„Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Pszczyńskiej”

1 800 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

60016 Drogi publiczne gminne

163 123,00
163 123,00

205 600,00

33 390,00

1 564 789,00
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Zmniejszenie
wydatków

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych

33 390,00

realizacja statutowych zadań
Wydatki majątkowe
zadanie inwestycyjne pn.:
„Budowa i utwardzenie dróg gminnych”

33 390,00
1 564 789,00
1 564 789,00

Działalność usługowa

33 390,00

71035 Cmentarze

750

33 390,00

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych

33 390,00

realizacja statutowych zadań

33 390,00
630 000,00

Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

630 000,00

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych
realizacja statutowych zadań
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od
756 innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
75615
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych
realizacja statutowych zadań
757

801

630 000,00
630 000,00
630 000,00

630 000,00
630 000,00
630 000,00

Obsługa długu publicznego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego
Wydatki bieżące – wypłaty z tytułu poręczeń
Oświata i wychowanie

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

854

Zwiększenie
wydatków

29 611,00
29 611,00
29 611,00
20 000,00
20 000,00

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych

20 000,00

realizacja statutowych zadań

20 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

20 000,00
20 000,00

Wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych

20 000,00

realizacja statutowych zadań

20 000,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 97/VII/19
Rady Miasta Żory
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku
Dział

Rozdział

010
01008

600
60004

750
75075

754
75404

755

Wyszczególnienie

dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych

dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

Rolnictwo i łowiectwo

100 000,00

Melioracje wodne

100 000,00

- dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

100 000,00

Transport i łączność

4 448 438,00

Lokalny transport zbiorowy

4 448 438,00

- wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań
bieżących

4 285 315,00

- wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych

163 123,00

Administracja publiczna

60 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

60 000,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących miasta przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

60 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

60 000,00

Komendy wojewódzkie Policji

60 000,00

-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

60 000,00

Wymiar sprawiedliwości

64 020,00
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Wyszczególnienie

dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych

64 020,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących miasta przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

64 020,00
116 500,00

12 352 000,00

Szkoły podstawowe

2 500,00

2 571 000,00

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

2 500,00

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
80102

80104

80106

80110

2 571 000,00

Szkoły podstawowe specjalne

579 438,00

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

579 438,00

Przedszkola

1 500 000,00

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

1 500 000,00

Inne formy wychowania przedszkolnego

180 000,00

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

180 000,00

Gimnazja

1 000,00

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

1 000,00

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
80113

dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

Nieodpłatna pomoc prawna

Oświata i wychowanie
80101

Poz. 3523

Dowożenie uczniów do szkół

90 000,00

90 000,00
10 000,00
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- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

80115

80116

80117

80120

Poz. 3523

dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych
10 000,00

Technika

1 000,00

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

1 000,00

80149

421 000,00

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

421 000,00

Szkoły policealne

770 000,00

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

770 000,00

Branżowe szkoły I i II stopnia

50 000,00

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

50 000,00

Licea ogólnokształcące

2 000,00

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

2 000,00

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
80130

dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

235 000,00

Szkoły zawodowe

50 000,00

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

50 000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

235 000,00

2 400 000,00
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dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych

dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

2 400 000,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3 120 562,00

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

3 120 562,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I
i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

390 000,00

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

390 000,00

Pozostała działalność

95 000,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących miasta przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

95 000,00

Ochrona Zdrowia

549 000,00

Programy polityki zdrowotnej

394 000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

394 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

125 000,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących miasta przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

125 000,00
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dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych

dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
85195

852
85295

Pozostała działalność

30 000,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących miasta przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

30 000,00

Pomoc społeczna

500 500,00

Pozostała działalność

500 500,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących miasta przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

211 000,00

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego
- dotacja celowa na utworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących
przedsiębiorstwach społecznych
853
85311

289 500,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 549 374,00

233 073,33

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1 430 000,00

168 073,33

- dotacja podmiotowa dla WTZ
- dotacja przedmiotowa dla ZAZ
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - ZAZ
85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

168 073,33
1 370 000,00
60 000,00
119 374,00
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- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

85395

854
85410

855
85505

85506

900

90002

dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych

dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

119 374,00

Pozostała działalność

65 000,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących miasta przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

65 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

426 000,00

Internaty i bursy szkolne

426 000,00

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

426 000,00

Rodzina

592 000,00

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

520 000,00

- dotacje celowe dla niepublicznych żłobków

520 000,00

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

72 000,00

- dotacje celowe dla niepublicznych klubów dziecięcych

72 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001

Poz. 3523

1 485 000,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

19 000,00

-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" oraz "Likwidacja
przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenie budynków do sieci
kanalizacji sanitarnej"

19 000,00

Gospodarka odpadami

10 000,00
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dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych

-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych
zawierających azbest
90005

90095

10 000,00

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 440 000,00

-dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018

1 440 000,00

Pozostała działalność

16 000,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących miasta przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

10 000,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109

92118

6 000,00
13 413 415,00

Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 950 000,00

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK

5 700 000,00

- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów
inwestycyjnych (MOK)
92116

dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

250 000,00

Biblioteki

3 790 915,00

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP

2 500 000,00

- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów
inwestycyjnych (MBP)

1 290 915,00

Muzea

3 672 500,00

750 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Dział

Rozdział

92120

92195

926

92695
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Wyszczególnienie

Poz. 3523

dotacje dla jednostek sektora
finansów publicznych

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM

2 250 000,00

- dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów
inwestycyjnych (MM)

1 422 500,00

dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

600 000,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych

600 000,00

Pozostała działalność

150 000,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących miasta przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

150 000,00

Kultura fizyczna

1 150 000,00

Pozostała działalność

1 150 000,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących miasta przez
organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego

50 000,00

- dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
SUMA

SUMA OGÓŁEM

1 100 000,00
19 587 727,00

37 849 320,33

18 261 593,33

