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INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA NA 2021r. 

od 21 sierpnia 2021r. do 20 września 2021r. 

Przedstawiana na Sesji Rady Miasta 30 września 2021 roku 

 
Zgodnie z § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXXIII/486/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 12 stycznia 2021 roku 
przedkładam informację o dokonanych, na podstawie ustawowych upoważnień, zmianach  
w budżecie miasta: 
 
Zarządzenie Prezydenta Nr 433/21 z dnia 31 sierpnia 2021 roku na podstawie, którego dokonano 
zmian celem: 
   - w rozdz. 60015, 60016 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji w kwocie 64.300,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Odtworzenie części załącznika 
mapowego do Metryki ulicy Długiej" (15.000,00 zł) oraz przenosząc środki z powiatu na gminę  
na zadaniu "Remonty bieżące dróg" (49.300,00 zł), 
   - w rozdz. 75818 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę  
20.000,00 zł rozdysponowując rezerwę celową na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy, 
   - w rozdz. 80101 zwiększenia planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 5 o kwotę 
20.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Remont schodów - środki z rezerwy celowej na zadania 
wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Dziećkowice", 
   - w rozdz. 75045 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich o kwotę 
1.200,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.111.11.2021 z dnia 
10 sierpnia 2021 roku przeznaczonych na dotacje dla powiatów na zadanie związane z organizacją  
i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967r.  
o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 372), 
   - w rozdz. 75085, 80101, 80102, 80104, 80113, 80115, 80117, 80120, 80148, 80195, 85401, 85404 
zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych celem prawidłowej realizacji budżetu, 
uzupełnienie środków w celu pokrycia kosztów okresowych szkoleń BHP i p.poż (250 zł) – Szkoła 
Podstawowa Nr 1, przesunięcie w celu wypłacenia odprawy pośmiertnej w związku ze śmiercią 
pracownika szkoły (16.671 zł) – Szkoła Podstawowa Nr 3, przesunięcie środków w celu rozliczenia 
kosztów remontu, na który wyrażono zgodę 20 maja 2021r. (1.500 zł) – Zespół Szkolno – 
Przedszkolny Nr 2. Zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników 
(880 zł) – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3, przesunięcie środków finansowych w celu zapewnienia 
prawidłowej realizacji projektu ERASMUS+ pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego  
w Mysłowicach" (dostosowanie w celu opłacenia ubezpieczenia oraz faktur za pobyt uczniów  
i opiekunów wyjeżdżających do Hiszpanii i Włoch) (45.000 zł) – Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego, zabezpieczenia środków w celu opłacenia składek PFRON w związku z przejściem na 
emeryturę pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności (1.200 zł) – Szkoła Podstawowa Nr 15  
z Oddziałami Dwujęzycznymi, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów badań okresowych 
pracowników (286 zł) – Przedszkole Nr 13, uzupełnienie środków w celu pokrycia kosztów 
obowiązkowego szkolenia pierwszej pomocy pracownika (60 zł) – Przedszkole Nr 19, zabezpieczenie 
środków w celu pokrycia kosztów obowiązkowych szkoleń pracowników szkoły (1.350 zł) oraz badań 
okresowych pracowników przedszkola (700 zł) – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, uzupełnienia 
środków na opłaty związane z naborem na rok szkolny 2021/2022 oraz w celu pokrycia kosztów 
licencji arkusza organizacyjnego (10.000 zł) – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 
zabezpieczenie środków w celu pokrycia bieżących kosztów energii i wody (4.000 zł) – Miejski Zespół 
Obsługi Placówek Oświatowych, zakup szaf do pracowni fizycznej dla I Liceum Ogólnokształcącego, 
   - w rozdz. 80153 zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych celem prawidłowej 
realizacji budżetu, 
   - w rozdz. 85117 zmian w planie finansowym wydatków PZOZ OR-O zwiększenie w paragrafie 4280 
wynika ze zwiększonej ilości udzielanych porad lekarskich z powodu epidemii COVID. Zmiana  
w paragrafie 4520 związana jest z opłatą za wywóz odpadów komunalnych, 
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   - w rozdz. 85156 zwiększenia planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 
26.907,80 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr Nr FBI.3111.70.9.2021  
z dnia 23 lipca 2021 roku przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18  
i 24 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku  
poz. 1285), 
   - w rozdz. 85156 zwiększenia planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 
11.083,00 zł zwiększając zadanie pn. "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" przenosząc plan  
z Wydziału Edukacji oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, 
   - w rozdz. 85156 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Edukacji o kwotę 5.000,00 zł 
zmniejszając zadanie pn. "Składki na ubezpieczenie zdrowotne", 
   - w rozdz. 85156 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
o kwotę 6.083,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Składki na ubezpieczenie zdrowotne", 
   - w rozdz. 85195 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej o kwotę 11.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.70.9.2021 z dnia 23 lipca 2021 roku przeznaczonych na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 
ust. 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1285), kosztów wydawania przez gminy decyzji  
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,  
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r.  
poz. 1876 z późn. zm.), 
   - w rozdz. 85205 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej o kwotę 12.807,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.153.1.2021 z dnia 26 lipca 2021 roku przeznaczonych na realizację zadań wynikających  
z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na realizację programów 
oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na realizację 
programów psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 
   - w rozdz. 85219, 85220, 85295, 85321, 85502, 85504, 85508, 85510 zmian w planie finansowym 
wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 197.438 zł dostosowując plan  
do potrzeb jednostki, 
   - w rozdz. 85219 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o kwotę 6.393,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.63.21.2021 z dnia 26 lipca 2021 roku przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia  
za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 
ustawy o pomocy społecznej, 
   - w rozdz. 85228 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o kwotę 70.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.56.11.2021 z dnia 26 lipca 2021 roku przeznaczonych na organizowanie i świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, 
   - w rozdz. 85510 zmian w planie finansowym wydatków Domu im. św. Ojca Pio w Mysłowicach  
w kwocie 700,00 zł zwiększając zadanie pn. "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych", 
   - w rozdz. 85510 zmian w planie finansowym wydatków Domu im. św. Ojca Pio w Mysłowicach  
w kwocie 25.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Zakup energii", "Zakup materiałów i wyposażenia", 
   - w rozdz. 85510 zwiększenia planu finansowego wydatków Domu im. św. Ojca Pio w Mysłowicach 
o kwotę 8.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Odpisy na ZFŚS", 
   - w rozdz. 85510 zmniejszenia planu finansowego wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 
Dom Ewy w Mysłowicach o kwotę 8.000,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Odpisy na ZFŚS", 
   - w rozdz. 92695 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki  
o kwotę 30.000,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Nagrody za osiągnięcia w sporcie", 
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   - w rozdz. 92695 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
o kwotę 30.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Wynagrodzenia osobowe pracowników". 
 
 

Zarządzenie Prezydenta Nr 446/21 z dnia 8 września 2021 roku na podstawie, którego dokonano 
zmian celem: 
   - w rozdz. 75095 zmian w kwocie 125,00 zł oraz zwiększenia w planie finansowym wydatków Biura 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów o kwotę 22.956,00 zł celem zabezpieczenia środków 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, 
   - w rozdz. 75095 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę  
22.956,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Podatek od towarów i usług (VAT)", 
   - w rozdz. 75405 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego  
i Reagowania Kryzysowego w kwocie 467,00 zł celem realizacji porozumienia w sprawie pokrycia 
kosztów utrzymania dodatkowych etatów policji w rewirach dzielnicowych KMP Mysłowice, 
   - w rozdz. 75411 zwiększenia planu finansowego wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej o kwotę 28.013,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.44.55.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku środki przeznaczone są na wypłatę należności 
funkcjonariuszy związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendach Miejskich  
i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. śląskiego, 
   - w rozdz. 75411 zwiększenia planu finansowego wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej o kwotę 40.657,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr 85/24.3122.2.94.2021. ZW z dnia 2 września 2021 roku z przeznaczenie dla Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach na uzupełnienie brakujących środków do zakupu 
samochodu typu pickup, 
   - w rozdz. 75411 zmian w planie finansowym wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w kwocie 2.376,00 zł, zmiana wynika z wywiązania się z obowiązku nałożonego ustawą  
o Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którą środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia 
uposażenia strażaków w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na 
nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na 
zwolnieniach lekarskich za okres rozliczeniowy Czerwiec 2021 - Sierpień 2021r., 
   - w rozdz. 75412 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego  
i Reagowania Kryzysowego o kwotę 20.500,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Doposażenie oraz zakup 
mundurów dla OSP Dziećkowice - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy 
- Rada Dzielnicy Dziećkowice", 
   - w rozdz. 75818 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę  
20.500,00 zł rozdysponowując rezerwę celową na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy, 
   - w rozdz. 80101, 80102, 80104, 80113, 80117, 80120, 80134, 80148, 80149, 80150, 80152, 85401, 
85404, 85407 zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych celem zabezpieczenia 
środków na realizację bieżących wydatków do 30 września 2021r. dotyczących: środków  
na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy, środków na pokrycie kosztów dostaw wody, energii  
i gazu, środków na zakup artykułów spożywczych w celu żywienia dzieci, środków na wpłaty na PPK, 
   - w rozdz. 85202 zmian w planie finansowym wydatków Domu Pomocy Społecznej w kwocie 
12.028,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zakup usług obcych świadczonych na 
rzecz DPS m. in. odbiór odpadów komunalnych, woda i ścieki, usługa prawna i usługi informatyczne) 
oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS w miesiącu wrześniu, 
   - w rozdz. 85510 zmian w planie finansowym wydatków Domu im. św. Ojca Pio w Mysłowicach  
w kwocie 7.458,00 zł z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych oraz usługę 
informatyczną związaną z wdrożeniem oprogramowania. Zmiana konieczna ze względu na 
utworzenie z jednej jednostki dwóch odrębnych placówek, 
   - w rozdz. 85516 zmian w planie finansowym wydatków Żłobka Miejskiego w kwocie 50.962,00 zł 
celem prawidłowej realizacji budżetu uzupełniając braki, 
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   - w rozdz. 90001 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji o kwotę 68.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Naprawa kanalizacji deszczowej przy  
ul. Sienkiewicza w Mysłowicach". W związku z zalewaniem działki gminnej wodami opadowymi  
z drogi powiatowej ul. Sienkiewicza niezbędna jest likwidacja ww. nieprawidłowości,  
tj. doprowadzenie do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z pasa drogowego 
przedmiotowej ulicy, 
   - w rozdz. 90001 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 
68.000,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej", 
   - w rozdz. 90002 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac oraz 
Wydziału Ochrony Środowiska przenosząc środki z Wydziału Ochrony Środowiska do Wydziału 
Organizacyjnego, Kadr i Płac w kwocie 15.037,00 zł celem pokrycia wydatków związanych z wypłatą 
wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 
do końca roku 2021, 
   - w rozdz. 90002 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie 
240,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Szkolenia pracowników" w związku z procesem nowelizacji 
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachodzi konieczność udziału pracowników  
w szkoleniach, 
   - w rozdz. 92695 zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w kwocie 10.150,00 zł celem zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki. 
 
Zarządzenie Prezydenta Nr 472/21 z dnia 20 września 2021 roku na podstawie, którego dokonano 
zmian celem: 
- w rozdz. 60015, 60016 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Przygotowania  
i Realizacji Inwestycji w kwocie 285.583,00 zł zwiększając zadanie pn. "Remonty średnie dróg" na 
drogach gminnych na wykonanie remontu ulicy Jedności i Kazimierza Wielkiego, 
- w rozdz. 60015, 60016, 60017 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału 
Przygotowania i Realizacji Inwestycji w kwocie 38.841,00 zł zwiększając zadanie pn. "Oznakowanie 
poziome dróg powiatowych", 
- w rozdz. 60095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji o kwotę 94.460,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Wyburzenie budynku hydroforni wraz  
z remontem chodnika przy ul. Kołłątaja w Mysłowicach" - środki z rezerwy ogólnej, 
- w rozdz. 60095 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Przygotowania  
i Realizacji Inwestycji w kwocie 1,00 zł na zadaniu pn. "Budowa parkingu "Bike&Ride" wraz z budową 
dróg rowerowych jako dróg dojazdowych do planowanego parkingu w Mysłowicach" celem 
dostosowania faktycznego wykonania w ramach środków kwalifikowanych, 
- w rozdz. 75411 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w kwocie 68.020,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu jednostki, 
- w rozdz. 75404, 75495 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Bezpieczeństwa 
Publicznego i Reagowania Kryzysowego w kwocie 4.050,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Wpłaty 
jednostek na państwowy fundusz celowy"  z przeznaczeniem na doposażenie funkcjonariuszy  
w profesjonalny sprzęt w postaci systemu lokalizacyjnego PMT rack LPM-3 oraz wizjer optyczny  
DV-10, 
- w rozdz. 75412, 75495 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Bezpieczeństwa 
Publicznego i Reagowania Kryzysowego w kwocie 4.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Refundacja 
kosztów logistycznego wsparcia działań ratowniczych służb Państwowej Straży Pożarnej, Policji  
i Straży Miejskiej" celem realizacji zadań w tym na zabezpieczenie i utrzymanie gotowości do 
wsparcia działań ratowniczych na terenie miasta po wystąpieniu miejscowego zagrożenia, 
- w rozdz. 75818 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę 94.460,00 zł 
rozdysponowując rezerwę ogólną, 
- w rozdz. 80101, 80104 dokonania zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych 
celem przesunięcia środków na usunięcie awarii kotłowni gazowej w celu konieczności uruchomienia 
CO w sezonie grzewczym - ZSz-P 2 (2.900,00 zł), zabezpieczenia środków na wypłatę PFRON (2.050,00 
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zł), pokrycie kosztów badań okresowych pracowników (300,00 zł), opłacenie najmu budynku 
przedszkola (160,00 zł), 
- w rozdz. 80101, 80104, 80120 dokonania zmian w planie finansowym wydatków placówek 
oświatowych celem zabezpieczenia środków w celu pokrycia kosztów okresowych przeglądów 
instalacji gazowej i CO - SP15 (1.100,00 zł), zabezpieczenia środków w celu pokrycia kosztów delegacji 
nauczycieli dotyczącej szkolenia w Warszawie z projektu POWER: ZSzP 1 (500,00 zł), I LO (510,00 zł), 
zabezpieczenia środków w celu pokrycia kosztów odprowadzenia ścieków do końca roku (3.500,00 zł) 
oraz w celu pokrycia kosztów związanych z naborem na rok 2021/2022 do przedszkola (510,00 zł) - 
ZSzP 4, zabezpieczenia środków w celu pokrycia kosztów zakupu odzieży ochronnej dla pracowników  
(130,00 zł) - P19, 
- w rozdz. 85214, 85216, 85501, 85502, 85504 dokonania zmian w planie finansowym wydatków 
Wydziału Budżetu w kwocie 3.662,00 zł celem prawidłowej realizacji budżetu, 
- w rozdz. 85156 zmniejszenia planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 
5.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.19.2021 z dnia 9 
września 2021 roku przeznaczonych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby 
podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18  
i 24 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 
1285 z późn. zm.), 
- w rozdz. 85156 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  
o kwotę 7.160,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.70.19.2021 z dnia 9 września 2021 roku przeznaczonych na opłacenie składek 
ubezpieczenia zdrowotnego za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,  
o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1285 z późn. zm.), 
- w rozdz. 85156 zmniejszenia planu finansowego wydatków Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej 
Dom Ewy o kwotę 3.292,20 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.70.19.2021 z dnia 9 września 2021 roku przeznaczonych na opłacenie składek 
ubezpieczenia zdrowotnego za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,  
o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1285 z późn. zm.), 
- w rozdz. 85156 zmniejszenia planu finansowego wydatków Domu im. św. Ojca Pio o kwotę 2.547,80 
zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.70.19.2021 z dnia 9 września 
2021 roku przeznaczonych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby podlegające 
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 w związku  
z art. 86 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1285 z późn. zm.), 
- w rozdz. 85220 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w kwocie 7.356,00 zł zmieniając kategorię zadania pn. "Odpisy na ZFŚS" z Gminy na 
Powiat, 
- w rozdz. 85333 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Urzędu Pracy  
w kwocie 1.500,00 zł zwiększając zadanie pn. "Zakup usług remontowych" z przeznaczeniem na 
wymianę bardzo zniszczonych drzwi, 
- w rozdz. 85415 zwiększenia planu finansowego wydatków placówek oświatowych łącznie o kwotę 
19.600,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.164.5.2021 z dnia 
7 września 2021 roku przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów 
edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym  
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w latach 2020-2022, 
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- w rozdz. 92695 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki  
o kwotę 3.000,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Zakup usług pozostałych", 
- w rozdz. 92695 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
o kwotę 3.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Zakup usług pozostałych" z przeznaczeniem na wynajem 
sprzętu specjalistycznego. 
 
 

SKARBNIK MIASTA 
      MYSŁOWICE 

           (-)Lidia  ŁAZARCZYK 
 


