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INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA NA 2022r. 

od 23 kwietnia 2022r. do 18 maja 2022r. 

Przedstawiana na Sesji Rady Miasta 26 maja 2022 roku 

 
Zgodnie z § 14 pkt 2 Uchwały Nr L/741/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 roku 
przedkładam informację o dokonanych, na podstawie ustawowych upoważnień, zmianach  
w budżecie miasta: 
 
Zarządzenie Prezydenta Nr 191/22 z dnia 26 kwietnia 2022 roku na podstawie, którego dokonano 
zmian celem: 
   - w rozdz. 01095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 
5.770,74 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.96.3.2022 z dnia  
19 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie 
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy 
województwa śląskiego w I terminie płatniczym 2022r., 
   - w rozdz. 60015 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji o kwotę 2.500,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup i montaż lustra drogowego  
na ul. Plebiscytowej oraz dwóch tablic adresowych na ul. Murckowskiej i ul. Makuszyńskiego - środki 
z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki", 
   - w rozdz. 60015 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji o kwotę 10.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup i montaż punktowych elementów 
odblaskowych na czterech przejściach ul. Dzierżonia i ul. Piastów Śląskich oraz wymiana oznakowania 
pionowego przejścia dla pieszych ul. Pocztowa - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez 
Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Wesoła", 
   - w rozdz. 85202 zmian w planie finansowym wydatków Domu Pomocy Społecznej w kwocie 
5.590,00 zł w celu zabezpieczenia realizacji zakupów bieżących usług obcych świadczonych na rzecz 
DPS, 
   - w rozdz. 75023 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac  
o kwotę 9.916,00 zł zwiększając zadanie pn. "Zakup energii" celem dostosowania wydatków  
do potrzeb, 
   - w rozdz. 75023 zmniejszenia planu finansowego wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta o kwotę 
9.916,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Zakup energii" przenosząc środki do Wydziału Organizacyjnego, 
Kadr i Płac, 
   - w rozdz. 75095 zmian w planie finansowym wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta w kwocie 
3.500,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "SAYouth", 
   - w rozdz. 75411 zwiększenia planu finansowego wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej o kwotę 25.617,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.31.35.2022 z dnia 19 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na podwyższenie uposażeń 
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej 
Straży Pożarnej woj. śląskiego, 
   - w rozdz. 75405 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego  
i Reagowania Kryzysowego w kwocie 700,00 zł gdzie zmiana ma na celu zabezpieczyć środki 
finansowe na podróże służbowe w ramach porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania 
dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych KMP Mysłowice, 
   - w rozdz. 75421 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego  
i Reagowania Kryzysowego łącznie o kwotę 256.590,00 zł ze środków Funduszu Pomocy z art. 12  
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania 
kryzysowego. Na terenie gminy zostały utworzone punkty kwaterunkowe w których przebywają 
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ukraińscy uchodźcy. Aby zapewnić obywatelom Ukrainy pomoc niezbędnym jest, dokonanie zakupów 
środków żywności oraz pozostałych opłat zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego, 
   - w rozdz. 75818 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę  
37.462,00 zł rozdysponowując rezerwę celową na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy  
(17.500,00 zł) oraz rezerwę celową inwestycyjną na zadania MBO 2022 (19.962,00 zł), 
   - w rozdz. 80101, 80102, 80104, 80115, 80120 zmian w planie finansowym wydatków placówek 
oświatowych celem dostosowania planu finansowego wydatków, 
   - w rozdz. 80101, 80104, 80115, 80149, 80150, 80152 zmian w planie finansowym wydatków 
placówek oświatowych celem prawidłowej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki w:  Szkole Podstawowej Nr 9 (121.800,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 14  
(10.350,00 zł), Przedszkolu Nr 18 (3.070,00 zł) i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
(14.000,00 zł), 
   - w rozdz. 80104, 80148, 80149, 80195 zmian w planie finansowym wydatków placówek 
oświatowych celem prawidłowej realizacji przez: Szkołę Podstawową Nr 13 z Oddziałami 
Integracyjnymi i Dwujęzycznymi projektu pn. "Posiłek w szkole i w domu" (5.000,00 zł), oraz 
zabezpieczenie środków celem realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 (2.050,00 zł), 
   - w rozdz. 85219, 85295 zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 6.808,00 zł celem dokonania zwrotu 
wydatków z dotacji uznanych za niekwalifikowalne na konto Instytucji Zarządzającej z projektu  
"Ja = Sukces II", 
   - w rozdz. 85231 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej  
o kwotę 328.680,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z art. 13 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 
2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa podmiotowi w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który 
zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na świadczenie pieniężne w wysokości 
40 zł za osobę dziennie, 
   - w rozdz. 85295 zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w kwocie 100.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do harmonogramu 
realizowanych działań w ramach projektu, które zostały zaakceptowane przez Instytucję 
Zarządzającą, 
   - w rozdz. 85510 zmian w planie finansowym wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej 
Dom Ewy w kwocie 2.800,00 zł zwiększając zadanie pn. "Wydatki osobowe niezaliczone  
do wynagrodzeń" (300,00 zł), co pozwoli zabezpieczyć środki na zakup odzieży i obuwia ochronnego 
oraz zadanie pn. "Zakup energii" (2.500,00 zł), co pozwoli zabezpieczyć środki na zapłatę rachunków 
za gaz, energię elektryczną i wodę w miesiącu maju 2022, 
   - w rozdz. 90015 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji w kwocie 2.830,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Wykonanie tymczasowych przyłączy 
elektrycznych w Parku Zamkowym", 
   - w rozdz. 92695 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji o kwotę 19.962,00 zł zwiększając zadanie pn. "Rozbudowa dzielnicowego Centrum 
Rekreacji Pokoleniowej - Dzielnica Mysłowice - Centrum - MBO 2022" - środki z rezerwy celowej 
inwestycyjnej na zadania MBO 2022, 
   - w rozdz. 92695 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
o kwotę 3.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup materiałów gospodarczych oraz budowlanych 
przeznaczonych na obiekt sportowy przy Promenadzie - środki z rezerwy celowej na zadania 
wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum", 
   - w rozdz. 92695 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
o kwotę 2.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup materiałów gospodarczych oraz budowlanych 
przeznaczonych na obiekt sportowy przy Promenadzie - środki z rezerwy celowej na zadania 
wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok". 
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Zarządzenie Prezydenta Nr 204/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku na podstawie, którego dokonano 
zmian celem: 
   - w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac  
o kwotę 10.864,38 zł ze środków Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
za czynności związane z nadawaniem numerów PESEL stanowiące refundację wynagrodzeń wraz  
z pochodnymi pracowników SO za czynności podjęte w miesiącu marcu, 
   - w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich o kwotę 
17.673,00 zł ze środków Funduszu Pomocy z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. wykonywania 
zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, 
   - w rozdz. 75818 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę  
57.500,00 zł rozdysponowując rezerwę celową na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy, 
   - w rozdz. 80101 zwiększenia planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi o kwotę 1.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Dofinansowanie konserwacji  
i utrzymania porządku na dzielnicowym placu zabaw przy SP7 - środki z rezerwy celowej na zadania 
wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum", 
   - w rozdz. 80101 zwiększenia planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 9 o kwotę 
3.500,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu ławek na boisko szkolne - środki  
z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum", 
   - w rozdz. 80104 zwiększenia planu finansowego wydatków Przedszkola Nr 4 o kwotę 5.500,00 zł 
wprowadzając zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchni - środki z rezerwy celowej 
na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum", 
   - w rozdz. 80104 zwiększenia planu finansowego wydatków Przedszkola Nr 10 o kwotę 3.000,00 zł 
wprowadzając zadanie pn. "Doposażenie kuchni - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane 
przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy", 
   - w rozdz. 80104 zwiększenia planu finansowego wydatków Przedszkola Nr 15 o kwotę 1.000,00 zł 
wprowadzając zadanie pn. "Zakup wieszaków na ręczniki - środki z rezerwy celowej na zadania 
wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki", 
   - w rozdz. 80120 zwiększenia planu finansowego wydatków I Liceum Ogólnokształcącego łącznie  
o kwotę 40.500,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Remont i renowacja pomieszczeń w ramach 
Jubileuszu 100 lecia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada 
Dzielnicy Kosztowy" (5.000,00 zł), "Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia - 
środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - 
Centrum" (34.000,00 zł), "Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu 100 lecia - środki  
z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Ławki" (1.500,00 zł), 
   - w rozdz. 80148 zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych celem prawidłowej 
realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi  
i Szkołę Podstawową Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi projektu pn. "Posiłek w szkole i w domu", 
   - w rozdz. 80195 zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej Sportowej w kwocie 
5.090,60 zł celem prawidłowej realizacji programu pn. "Laboratoria przyszłości", 
   - w rozdz. 85395 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o kwotę 257.040,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca  
2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa w związku z koniecznością wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości  
300 zł, 
   - w rozdz. 85407 zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 3.000,00 zł wprowadzając 
zadanie pn. "Dofinansowanie paczek na Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin - środki z rezerwy 
celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Mysłowice - Centrum", 
   - w rozdz. 85502 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o kwotę 50.000,00 zł ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
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12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa w związku z koniecznością dokonania wypłaty świadczeń rodzinnych. 
 
Zarządzenie Prezydenta Nr 216/22 z dnia 9 maja 2022 roku na podstawie, którego dokonano zmian 
celem: 
   - w rozdz. 60015, 60016 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji w kwocie 250.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Remonty bieżące dróg" na drogach 
gminnych, 
   - w rozdz. 60015, 60095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji w kwocie 20.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej", 
   - w rozdz. 71015 zwiększenia planu finansowego wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego o kwotę 1.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.15.23.2022 z dnia 9 maja 2022r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla 
Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego województwa śląskiego, 
   - w rozdz. 75023 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac  
w kwocie 109.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Zakup energii" w związku ze wzrostem kosztów  
za dostawę energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz gazu do budynku Urzędu Miasta, 
   - w rozdz. 75411 zmian w planie finansowym wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w kwocie 59.841,00 zł w celu zabezpieczenia środków do działań statutowych jednostki, 
   - w rozdz. 75411 zwiększenia planu finansowego wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej o kwotę 8.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup usług pozostałych" celem organizacji 
obchodów Dnia Strażaka, 
   - w rozdz. 75495 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego 
i Reagowania Kryzysowego o kwotę 8.000,00 zł zmniejszając zadanie pn. "Doposażenie Miejskiego 
Magazynu P/powodziowego znajdującego się na terenie KM PSP", 
   - w rozdz. 75818 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę  
103.000,00 zł rozdysponowując rezerwę celową na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy, 
   - w rozdz. 80101 zwiększenia planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Sportowej o kwotę 
10.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i materiałów 
promocyjnych - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy 
Piasek", 
   - w rozdz. 80101 zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi celem przesunięcia środków 
na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu celem stworzenia Oddziału 
Przygotowawczego dla uchodźców z Ukrainy (2.500,00 zł) - SP7; celem pokrycia bieżących potrzeb 
placówki tj. serwis dźwigu, przegląd budynku, przegląd gazowy itp., aktualny brak środków 
finansowych wynika z poniesionych kosztów dot. awarii kotłów gazowych (3.000,00 zł) - SP16, 
   - w rozdz. 80101 zmian w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi i Szkoły Podstawowej Sportowej celem pokrycia kosztów zakupu: kserokopiarki dla 
SP10 (4.920,00 zł), dwóch komputerów dla SPSport (2.200,00 zł). Urządzenia uległy awarii a koszt 
naprawy i dalsza eksploatacja jest nieopłacalna ze względu na wiek sprzętów - zakup jest niezbędny 
do realizacji podstawy programowej oraz pracy ww. placówek, 
   - w rozdz. 75085, 75095, 80101, 80102, 80104, 80107, 80113, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 
80148, 80195, 85404, 85406, 85407, 85495 zmian w planie finansowym wydatków placówek 
oświatowych celem zabezpieczenia środków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, 
   - w rozdz. 80146 zmian w planie finansowym wydatków placówek oświatowych oraz Wydziału 
Edukacji celem pokrycia kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z wnioskami 
złożonymi przez Dyrektorów placówek oświatowych zgodnie z Zarządzeniem nr 41/22 Prezydenta 
Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie planu oraz maksymalnych kwot 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku, 
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   - w rozdz. 80120 zwiększenia planu finansowego wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 
2.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu  
100 lecia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy 
Krasowy", 
   - w rozdz. 80120 zwiększenia planu finansowego wydatków I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 
10.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Remont i renowacja pomieszczeń w ramach Jubileuszu  
100 lecia - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy 
Piasek", 
   - w rozdz. 80101, 80104, 80120, 80150, 80195 zmian w planie finansowym wydatków placówek 
oświatowych celem: prawidłowej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki: Szkoła Podstawowa Nr 3 (100.600,00 zł) i Szkoła Podstawowa Nr 15 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi (27.150,00 zł), pokrycia kosztów naprawy systemu ewidencji wejść i wyjść  
w Przedszkolu Nr 3 (130,00 zł), pokrycia kosztów obowiązkowych szkoleń tj. BHP i SIP w I Liceum 
Ogólnokształcącym (2.500,00 zł) oraz prawidłowej realizacji projektów pn.: "Od Olimpu do 
Olimpiady" przez Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (133,00 zł) i Europejskie Subkultury 
Młodzieżowe "Toleruję nie hejtuję" przez I Liceum Ogólnokształcące (800,00 zł), 
   - w rozdz. 85117 zmian w planie finansowym wydatków Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy w kwocie 245,00 zł, zmiana podyktowana jest koniecznością 
zabezpieczenia środków na wywóz odpadów komunalnych i zapłacenia kary umownej naliczonej 
przez NFZ w Katowicach związanej z nieprawidłowościami w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej 
przez jednego z lekarzy świadczących usługi na rzecz PZOZ OR-O. Obecnie wdrożona jest procedura 
mająca na celu wyegzekwowanie tej kwoty od usługodawcy, jednak ze względu na terminy zapłaty 
kary konieczne jest pilne zabezpieczenie środków w budżecie jednostki, 
   - w rozdz. 85219 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o kwotę 2.894,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.53.11.2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem 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. 85231 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej  
o kwotę 360.320,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z art. 13 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 
2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa podmiotowi w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który 
zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na świadczenie pieniężne w wysokości 
40 zł za osobę dziennie, 
   - w rozdz. 85501 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o kwotę 489.066,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.120.1.2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. przeznaczonych na realizację świadczenia 
wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci, w związku z art. 17 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy  
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, 
   - w rozdz. 85503 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac  
o kwotę 306,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.38.5.2022  
z dnia 27 kwietnia 2022r. przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 
związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 
   - w rozdz. 85508, 85510 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej łącznie o kwotę 30.953,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.109.3.2022 z dnia 29 kwietnia 2022r. z przeznaczeniem na wypłatę - dodatku 
wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dodatku w wysokości 
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ww. ustawy, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
oraz niektórych innych ustaw, 
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   - w rozdz. 90001, 90004, 90019, 90095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Ochrony 
Środowiska w kwocie 310.300 zł celem dostosowania rozdziału klasyfikacji budżetowej  
do realizowanych wydatków na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a 
ust. 1 pkt 2, 5, 8, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32, 38 - 42, 
   - w rozdz. 90008, 90095 zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Ochrony Środowiska  
w kwocie 6.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Opracowanie numerycznej (wektorowej) mapy 
obrysu planowanego użytku ekologicznego pod nazwą Łąki Rzutna", będzie obejmowało około 150 
punktów załamań działek oraz wydzieleń leśnych Nadleśnictwa Katowice Granice użytku ujmuje się  
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Centralnym Rejestrze Form Ochrony 
Przyrody prowadzonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 
   - w rozdz. 90095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji o kwotę 42.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup usług pozostałych - środki  
z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Morgi", 
   - w rozdz. 92195 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki  
o kwotę 4.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup usług pozostałych - środki z rezerwy celowej 
na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Kosztowy", 
   - w rozdz. 92195 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki  
o kwotę 10.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup usług pozostałych - środki z rezerwy celowej 
na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek", 
   - w rozdz. 92195 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki  
o kwotę 3.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup usług pozostałych - środki z rezerwy celowej 
na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok", 
   - w rozdz. 92195 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki  
o kwotę 7.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup usług pozostałych - środki z rezerwy celowej 
na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Stare Miasto", 
   - w rozdz. 92195 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki  
o kwotę 2.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Zakup usług pozostałych - środki z rezerwy celowej 
na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna", 
   - w rozdz. 92695 zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 13.000,00 zł wprowadzając 
zadanie pn. "Zakup sprzętu sportowego dla MOSiR Mysłowice - środki z rezerwy celowej na zadania 
wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Piasek", z czego klub sportowy Mysław (5.000,00 zł), 
klub sportowy Piosek Team (8.000,00 zł), 
   - w rozdz. 92695 zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w kwocie 3.000,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej". 
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