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Autopoprawka 
dotycząca punktu 5 porządku obrad Rady Miasta w dniu 18 stycznia 2018 r.: 

 - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2018 rok 
 
 

1. Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w planie wydatków ujmuje się kwotę 55.565,36 zł, 
stanowiącą zwrot niewykorzystanej dotacji (52.524,40 zł) z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na zakończony w 2017 roku projekt Alternatywa oraz odpłatności za pobyt  
w mieszkaniu chronionym (3.040,96 zł); (rozdział 85295). 
Zwracana dotacja obejmuje oszczędności Ośrodka Pomocy Społecznej po przeprowa-
dzonych postępowaniach o zamówienia publiczne (31.153,29 zł), niewykorzystane środki 
partnera projektu - Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Rybnika – Boguszowic ,,17-tka”  
(3.336,98 zł) oraz Stowarzyszenia CRIS (18.034,13 zł) realizującego zadanie Reintegracja 
zawodowa uczestników projektu. 
 

2. Zwiększa się dodatkowo o 55.565,36 zł (do 1.241.176,93 zł) dochody budżetu miasta   
z tytułu dotacji z EFRR pozyskanej na Budowę instalacji grzewczych pomp ciepła 
 w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika – Uzasadnienie poz. A.1. 
(rozdział 90095); do wprowadzenia na najbliższej sesji pozostało 178.997,26 zł.   

        
3. § 1 pkt 1) uchwały po zmianie otrzymuje brzmienie:  
 „zwiększyć planowane dochody majątkowe budżetu miasta (§ 1 uchwały) ogółem                       

o 1.241.176,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”,  
 

4. § 1 pkt 2) uchwały po zmianie otrzymuje brzmienie:  
„zwiększyć planowane wydatki budżetu (§ 2 uchwały) ogółem o 1.241.176,93 zł, w tym 
wydatki bieżące o 55.565,36 zł oraz wydatki majątkowe o 1.185.611,57 zł, a także przenieść 
planowane wydatki między działami - ogółem 24.600 zł, zmniejszając wydatki bieżące  
o 24.600 zł oraz zwiększając wydatki majątkowe o 24.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.  
 

5. Odpowiednim zmianom ulegają załączniki nr 1 (Zwiększenia dochodów) i nr 2 
(Zwiększenia wydatków). 
 

6. W § 1 uchwały po pkt 2) wprowadza się nowy punkt w brzmieniu: 
 „3) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik  do uchwały  Zestawienie planowanych na 
2018 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany  
w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3”. 
 
Załącznik dołączony do autopoprawki uwzględnia zmiany dotacji dokonane zarządzeniem 
Prezydenta Miasta 15 stycznia br. w rozdziałach 75515 i 85508. 
 

7. Kwoty zbiorcze budżetu, uwzględniające zmiany omówione w autopoprawce, przedstawiają 
się następująco: 

 

 
Kwoty zbiorcze budżetu 2018 roku (po zmianach z 18 stycznia  2018 r.)  

  

OGÓŁEM dochody/wydatki 898.801.011,78 1.073.109.971,46 

DEFICYT -174.308.959,68   

bieżące dochody/wydatki 716.633.063,16 706.852.799,95 

NADWYŻKA OPERACYJNA   9.780.263,21 

majątkowe dochody/wydatki 182.167.948,62 366.257.171,51 

 
 
Rybnik, 15.01.2018 r.   

 


