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INFORMACJA O ZMIANACH W BUDŻECIE MIASTA  

od 10 grudnia 2022r. do 19 stycznia 2023r. 

Przedstawiana na Sesji Rady Miasta 26 stycznia 2023 roku 

 
Zgodnie z § 13 ust 2 Uchwały Nr LXI/984/22 Rady Miasta Mysłowice z dnia 20 grudnia 2022 roku 
przedkładam informację o dokonanych, na podstawie ustawowych upoważnień, zmianach  
w budżecie miasta: 

 
Zarządzenie Prezydenta Nr 709/22 z dnia 12 grudnia 2022 roku na podstawie, którego dokonano 
zmian celem: 
 - w rozdz. 70005 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w kwocie 21.100,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Koszty postępowania 
sądowego i komornicze" celem uiszczenia należności za operat szacunkowy ustalający wartość 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu zleconego przez komornika 
sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym z wniosku m.in. Gminy 
Mysłowice przeciwko dłużnikowi, 
- w rozdz. 75022 zmniejszenia planu finansowego wydatków Kancelarii Rady Miasta o kwotę  
3.758,58 zł zmniejszając zadanie pn. "Zakup materiałów i wyposażenia", 
  - w rozdz. 75075 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Komunikacji Społecznej  
o kwotę 3.758,58 zł zwiększając zadanie pn. "Zakupy na potrzeby promocji miasta, współpracy 
lokalnej, regionalnej, krajowej i zagranicznej", 
- w rozdz. 75075, 75095 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Komunikacji 
Społecznej w kwocie 26.600,00 zł dostosowując plan do potrzeb wydziału, 
- w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich o kwotę 
870,00 zł w związku z realizacją zadań z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wykonywanie zdjęć osobom 
ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, 
- w rozdz. 85117 dokonania zmian w planie finansowym wydatków PZOZ OR-O w kwocie 31.500,00 zł 
dostosowując plan jednostki do prawidłowych wielkości, 
- w rozdz. 75411 dokonania zmian w planie finansowym wydatków KM PSP w kwocie 868,00 zł w celu 
zabezpieczenia środków do działań statutowych komendy, 
- w rozdz. 75421 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego  
i Reagowania Kryzysowego o kwotę 306.870,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu 
Pomocy na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania obejmującego organizację doraźnego 
miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia dla ludności uchodźczej, 
- w rozdz. 75412 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Bezpieczeństwa 
Publicznego i Reagowania Kryzysowego w kwocie 6.000,00 zł dostosowując plan do potrzeb wydziału 
w związku z koniecznością realizacji zadań w tym utrzymaniu i zabezpieczeniu w gotowości bojowej 
jednostek OSP w Mieście Mysłowice, 
- w rozdz. 75818 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Budżetu o kwotę 825,00 zł 
zmniejszając zadanie pn. "Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy", 
- w rozdz. 75085, 75095, 80101, 80102, 80104, 80107, 80113, 80115, 80117, 80120, 80134, 80140, 
80148, 80149, 80150, 80152, 80195, 85404, 85406, 85407, 85415 dokonania zmian w planie 
finansowym wydatków placówek oświatowych celem dostosowania planu do przewidywanego 
wykonania, 
- w rozdz. 85516 dokonania zmiany w planie finansowym wydatków Żłobka Miejskiego w kwocie 
300,00 zł dostosowując plan do potrzeb jednostki, 
- w rozdz. 90004 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Ochrony Środowiska o kwotę 
825,00 zł wprowadzając zadanie pn. "Nasadzenie dwóch jodeł - zadanie Rady Dzielnicy Janów Miejski 
- Ćmok - środki z rezerwy celowej na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy - Rada Dzielnicy Janów 
Miejski - Ćmok", 
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- w rozdz. 92695 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w kwocie 10.000,00 zł zmniejszając 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 Stare Miasto", jednocześnie wprowadzając 
zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem utrzymania murawy 
boisk sportowych - Rada Dzielnicy Stare Miasto", 
- w rozdz. 92695 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w kwocie 2.000,00 zł zmniejszając 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", jednocześnie 
wprowadzając zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu kosiarki przez MOSIR Mysłowice celem 
utrzymania murawy boisk sportowych - Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok", 
- w rozdz. 92695 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w kwocie 40.000,00 zł celem zabezpieczenia większych kosztów za miesiąc grudzień  
z tytułu ochrony, wynajmu basenu, wywozu ścieków, bieżących przeglądów technicznych. 
 
 
Zarządzenie Prezydenta Nr 730/22 z dnia 23 grudnia 2022 roku na podstawie, którego dokonano 
zmian celem: 
- w rozdz. 75075, 75095 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Komunikacji 
Społecznej w kwocie 2.160,00 zł dostosowując plan do potrzeb wydziału, 
- w rozdz. 75515 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Kancelarii Prezydenta Miasta  
w kwocie 797,00 zł dostosowując plan do potrzeb wydziału w związku z realizacją zadania 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej, 
- w rozdz. 80101, 80104, 80107, 80115, 80120, 80140, 80148, 80195 dokonania zmian w planie 
finansowym wydatków placówek oświatowych celem dostosowania planu do przewidywanego 
wykonania, 
- w rozdz. 80195 zwiększenia planu finansowego wydatków placówek oświatowych łącznie o kwotę 
256.503,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek 
samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, 
wychowaniem i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 
- w rozdz. 85195, 85203, 85219, 85220, 85295, 85321, 85502, 85504, 85508 dokonania zmian  
w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 14.241,00 zł 
dostosowując plan do potrzeb jednostki celem prawidłowej realizacji budżetu, 
- w rozdz. 85213 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o kwotę 6.880,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.154.5.2022 z dnia 29 listopada 2022r. środków przeznaczonych na opłacanie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia  
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 
- w rozdz. 85214 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o kwotę 52.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.155.5.2022 z dnia 30 listopada 2022r. środków przeznaczonych na dofinansowanie 
wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 
147 ust. 7 tej ustawy, 
- w rozdz. 85216 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o kwotę 44.972,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.161.9.2022 z dnia 30 listopada 2022r. środków przeznaczonych na dofinansowanie 
wypłat zasiłków stałych, 
- w rozdz. 85219 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o kwotę 6.402,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
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Nr FBI.3111.172.7.2022 z dnia 25 listopada 2022r. środków przeznaczonych na dofinansowanie 
zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku  
w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu 
pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, 
- w rozdz. 85230 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o kwotę 108.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.123.11.2022 z dnia 25 listopada 2022r. środków przeznaczonych na dofinansowanie 
zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", 
ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 
(M.P. z 2018r. poz. 1007), 
- w rozdz. 85231 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej  
o kwotę 257.480,00 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. 85231 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej  
o kwotę 3.360,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z art. 13 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 
2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. Koszty obsługi wynoszą odpowiednio 16,00 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie 
pieniężne oraz 32,00 zł za wniosek, który wymagał weryfikacji zatrudnienia i wyżywienia, 
- w rozdz. 85295 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej 
w kwocie 8.593,11 zł przeznaczonych na finansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów 
obsługi celem prawidłowej realizacji budżetu, 
- w rozdz. 85415 zmniejszenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o kwotę 51.000,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.86.6.2022 z dnia 28 listopada 2022r. środków przeznaczonych na dofinansowanie 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e 
ustawy o systemie oświaty, 
- w rozdz. 85503 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac  
o kwotę 1.596,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.38.28.2022 z dnia 7 grudnia 2022r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań 
Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych  
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 
 
 
Zarządzenie Prezydenta Nr 733/22 z dnia 27 grudnia 2022 roku na podstawie, którego dokonano 
zmian celem: 
- w rozdz. 70005 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Administracji Drogowej  
o kwotę 51.954,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.253.2.2022 z dnia 20 grudnia 2022r. środków przeznaczonych na zwrot, jednostce 
samorządu terytorialnego, wydatków poniesionych na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej 
odszkodowań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 czerwca 2022 roku  
Nr PI-II.6833.56.2020.BP sprostowanej Postanowieniem z dnia 19 września 2022 roku  
Nr PI-II.56.2020.BP oraz decyzji Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 10 czerwca 2022 roku  
Nr PI-II.6833.32.2020.BP sprostowanej Postanowieniem z dnia 19 września 2022 roku  
Nr PI-II.6833.32.2020.BP za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Mysłowice miasto na 
prawach powiatu oraz Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne 
odpowiednio: powiatową oraz wojewódzką, 
- w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Spraw Obywatelskich o kwotę 
1.078,80 zł w związku z realizacją zadań z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom 
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Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wykonywanie zdjęć osobom 
ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, 
- w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac  
o kwotę 1.270,20 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za czynności związane z nadaniem 
numerów PESEL, 
- w rozdz. 75412, 75495 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Bezpieczeństwa 
Publicznego i Reagowania Kryzysowego w kwocie 2.540,00 zł dostosowując plan do potrzeb wydziału 
celem prawidłowej realizacji budżetu, 
- w rozdz. 75421 dokonania zmiany dysponenta środków w planie finansowym wydatków z Wydziału 
Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
zadania z art. 12 ust 1 z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach środków z funduszu pomocy, 
- w rozdz. 80101, 80102, 80104, 80107, 80115, 80117, 80120, 80140, 80148, 80195 dokonania zmian 
w planie finansowym wydatków placówek oświatowych celem dostosowania planu  
do przewidywanego wykonania, 
- w rozdz. 85504, 85510 dokonania zmiany dysponenta środków w planie finansowym wydatków  
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Domu im. św. Ojca Pio kwotę 8.000,00 zł celem 
prawidłowej realizacji budżetu. 
 
Zarządzenie Prezydenta Nr 739/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku na podstawie, którego dokonano 
zmian celem: 
- w rozdz. 75020, 75095 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Spraw 
Obywatelskich w kwocie 6.000,00 zł dostosowując plan wydziału celem prawidłowej realizacji 
budżetu, 
- w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac  
o kwotę 4,64 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za czynności związane  
z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy, 
- w rozdz. 71015 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w kwocie 978,00 zł dostosowując plan jednostki celem prawidłowej realizacji 
budżetu, 
- w rozdz. 75421 zmniejszenia planu finansowego wydatków Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego  
i Reagowania Kryzysowego o kwotę 13.139,45 zł ze środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów 
związanych z realizacją zadania obejmującego organizację doraźnego miejsca zakwaterowania oraz 
wyżywienia dla ludności uchodźczej, 
- w rozdz. 75421 zwiększenia planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
o kwotę 51.789,45 zł środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z realizacją 
zadania obejmującego organizację doraźnego miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia dla ludności 
uchodźczej, 
- w rozdz. 80101, 80117, 80134, 80153, 80195 dokonania zmian w planie finansowym wydatków 
placówek oświatowych celem prawidłowej realizacji budżetu dotacji podręcznikowej w SP10 (162,00 
zł); celem prawidłowej realizacji budżetu projektu pn. "Rozwój szkolnictwa zawodowego  
w Mysłowicach" realizowanego przez CKZiU (5.255,00 zł); celem zabezpieczenia środków na wypłaty 
godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w grudniu 2022r. w ZSSpecj. (2.800,00 zł); celem 
prawidłowej realizacji budżetu projektu "Za życiem" w PP-P (1.132,00 zł), celem dostosowania planu 
środków otrzymanych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego  
w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad 
dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na pokrycie kosztów cateringu (604,00 zł) i na 
wypłaty wynagrodzeń nauczycieli (165,00 zł), 
- w rozdz. 85503 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac  
o kwotę 2.053,00 zł w związku z wprowadzeniem decyzji Wojewody Śląskiego  
Nr FBI.3111.38.32.2022 z dnia 28 grudnia 2022r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań 



 5

Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych  
z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 
- w rozdz. 85510 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Domu im. św. Ojca Pio w kwocie 
160,00 zł celem dostosowania planu do potrzeb jednostki. 
 
Zarządzenie Prezydenta Nr 11/23 z dnia 11 stycznia 2023 roku na podstawie, którego dokonano 
zmian celem: 
- w rozdz. 70005, 71012 dokonania zmian w planie finansowym wydatków zmieniając dysponenta 
środków z Wydziału Administracji Drogowej do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w związku ze 
zmianą regulaminu organizacyjnego, 
- w rozdz. 71095 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Architektury, 
Planowania i Strategii w kwocie 16.000,00 zł zwiększając zadanie pn. "Raport o Stanie Miasta", 
- w rozdz. 75095 zwiększenia planu finansowego wydatków Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Płac  
o kwotę 4,64 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za czynności związane  
z potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy, 
- w rozdz. 85295 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 0,08 zł w związku z otrzymanym 
zwrotem od bezpośredniego realizatora zadania, w/w kwotę należy zwrócić do Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego do dnia 15 stycznia, 
- w rozdz. 85395 dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wydziału Infrastruktury Miejskiej 
w kwocie 6.989,00 zł w związku z rozliczeniem zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego 
obsługa świadczenia pieniężnego. 
 
 
 
 
 
 

SKARBNIK MIASTA 
MYSŁOWICE 

(-) Lidia ŁAZARCZYK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


