
DOCHODY WYDATKI            

Sesja Rady Miasta 1 pa ździernika 2015 r. 

I. Ogółem proponowane zmiany dochodów i wydatków (bieżące) 108 815,92 108 815,92

1. Ponadplanowe dochody jednostek budżetowych oraz zwiększenia wydatków:
12 525,92 108 015,92

a/ ZOW - odpłatność za pobyt w placówce wychowanków z innych miast: Jastrzębia-Zdroju (7.721 zł)
oraz z Żor (1.726,30 zł); na zakup materiałów i wyposażenia (dział 852, rozdział 85201), 9 447,30 9 447,30

b/ RD1 - odszkodowanie za wyrządzoną szkodę w samochodzie Mercedes Vito; na zakup materiałów                                                                              
i wyposażenia (1.104,42 zł)  oraz zakup usług remontowych (484,20 zł); (dział 852, rozdział 85201), 1 588,62 1 588,62

c/ MOSiR: 690,00 96 980,00
- wpłaty uczestników za pobyt na obozie w Dobie (27.440 zł ujęto w ponadplanowych dochodach 
na sesji RM 17 września) na zakup materiałów i wyposażenia oraz na naprawę sprzętu obozowego.
Ogółem dochody z tego tytułu w bieżącym roku wyniosły - 58.130 zł (dział 854, rozdział 85412), 690,00 28 130,00
- zrefundowanie wydatków związanych z organizacją Półmaratonu Księżycowego (ponadplanowe
dochody z tego tytułu wprowadzono na sesji RM 17 września); (rozdział 92605), 68 850,00

2. Darowizny sponsorów na rzecz Dzielnic (dział 750; rozdział 75022): 800,00 800,00
- Stodoły 300,00 300,00
- Zamysłów 500,00 500,00
   - vide § 1 pkt 3 uchwały

3. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (do 2.156.290 zł); (dział 758).
96 290,00

II. Przeniesienia dochodów pomi ędzy działami oraz źródłami:

Dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 
przenosi się: z działu 750 Administracja publiczna  /Dochody uzyskiwane przez j.b. / do właściwego działu  -11 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  /Wpływy z opłat/ . 

11 000,00

III. Zmiana planowanych kwot dotacji udzielanych z b.m. (§ 1 pkt 3 uchwały) - uwzględniono
zmiany dotacji dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta w rozdziałach: 75404, 80149 i 80150.

Kwoty zbiorcze bud żetu 2015 roku (po zmianach z 1 pa ździernika 2015 r.)
OGÓŁEM dochody/wydatki 681 894 297,06 686 645 123,98
DEFICYT -4 750 826,92
bieżące dochody/wydatki 623 069 623,28 581 035 001,98

NADWYŻKA OPERACYJNA 42 034 621,30

majątkowe dochody/wydatki 58 824 673,78 105 610 122,00

Uzasadnienie zmian w bud żecie miasta na 2015 rok


