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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 8 października 2019 r.
Poz. 6751
UCHWAŁA NR XI/212/19
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506
z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869
z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§ 1. Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2019r. o kwotę 15.025.730,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 867.538.588,- zł, w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 667.721.190,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 199.817.398,- zł.
§ 2. Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2019 r. o kwotę 26.057.489,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 1.007.239.344,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 742.058.979,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 265.180.365,- zł.
§ 3. Dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 11.031.759,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 169.511.512,- zł.
§ 4. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.:
1) Załącznika nr 6 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r.”, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2) Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019 r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 5. Dokonać zmian zapisu Uchwały Nr III/41/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
budżetu miasta Tychy na 2019 rok, poprzez zmianę treści § 3, który otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie 139.700.756,- zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – IV etap" w kwocie 2.005.536,zł,
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2) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania
inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu
„SOWA – oświetlenie zewnętrzne” w kwocie 672.500,- zł,
3) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 88.000.000,- zł,
4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
49.022.720,- zł.”.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
Barbara Konieczna
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/212/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2019r.

DOCHODY

( w zł )

Dz.
Rozdz.

Wyszczególnienie

Zadanie

Kwota
zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

1

2

3

4

5

Zadania własne gminy
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004 Lokalny transport zbiorowy

GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
70005 nieruchomościami

243 347
243 347

-

1 523 630

-

1 523 630

-

1 926 357

-

1 926 357

-

205 576
205 389

-

1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/
beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10
przy ul. Borowej

93 694

-

2) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/
beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18
przy ul. Fitelberga

93 588

-

3) "Pomóż mi zrozumieć" - beneficjent Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej
(wpływ z tytułu końcowego rozliczenia projektu
zrealizowanego w latach 2017-2018)

18 107

-

wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart
zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji
czasu pobytu dzieci w przedszkolach
(dochody bieżące)

187

-

26 046
26 046

-

wpływy z tytułu należności po przekształconym Miejskim
Zarządzie Komunikacji
(dochody bieżące)

700

RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu
75801 terytorialnego

wpływy z tytułu opłat za służebność drogi
(dochody bieżące)

758

część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy, w tym
91.055,- zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach
podstawowych
(dochody bieżące)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach
programu "Erasmus+" projektów pn.:
(dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

80104 Przedszkola

851 OCHRONA ZDROWIA
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
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wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji
przekazanych przez miasto w 2018r. na prowadzenie
placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i
specjalistycznej dla dzieci i młodzieży
(dochody bieżące)
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Dz.
Rozdz.

Wyszczególnienie

Zadanie

1

2

3

852 POMOC SPOŁECZNA
85295 Pozostała działalność
środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych na realizację Programu pn. "Opieka
wytchnieniowa - edycja 2019" wraz z kosztami obsługi
(dochody bieżące)
środki na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/
(dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)
w tym:
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
- środki z budżetu państwa

Razem dochody gminy

Kwota
zwiększenia
4

Kwota
zmniejszenia
5

34 710
34 710
-

12 153
12 153
12 153

34 710

-

31 724
2 986

-

3 959 666

12 153

Zadania własne powiatu

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne w miastach na
60015 prawach powiatu

RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu
75801 terytorialnego

środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa
bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i
ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w
Tychach" /WPF/
(dochody majątkowe - dotacje i środki na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

758

część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu
(dochody bieżące)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80115 Technika
środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach
programu "Erasmus+" projektu pn. "Dla ekologa i
analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy
uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ - beneficjent Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów
(dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

-

20 001 790

-

20 001 790

896 690

-

896 690

-

131 857
131 857

-

Razem dochody powiatu

1 028 547

20 001 790

OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

4 988 213

20 013 943
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/212/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2019r.
WYDATKI

( w zł )

Dz.
Rozdz.

Wyszczególnienie

Zadanie

Kwota
zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

1

2

3

4

5

Zadania własne gminy
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne
zadania inwestycyjne pn.:

-

6 000

2) "Modernizacja parkingu
przy szpitalu (Megrez)"/WPF/
Plan po zmianie wynosi 1.428.648,- zł.

-

61 000

3) "Przebudowa ul. Granicznej" /WPF/
Plan po zmianie wynosi 1.685.000,- zł.

-

60 000

4) "Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza
Modrzewskiego 29-47 i 11-27"
Plan po zmianie wynosi 700.000,- zł.

-

300 000

700

70095 Pozostała działalność

dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn.
"Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych
oraz likwidacja zsypów - budynek przy ul.
Budowlanych 67"
Plan dotacji po zmianie wynosi 1.407.500,- zł.

bieżące utrzymanie cmentarzy
(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.825,- zł,
- statutowe - 115,- zł)
remont ogrodzenia w północnej części Cmentarza
na Wartogłowcu
(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)
750
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127 000

1 582 000
wykupy gruntów i nieruchomości
(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy
inwestycyjne)
Plan po zmianie wynosi 2.582.000,- zł.

710 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA
71035 Cmentarze

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na
75023 prawach powiatu)

427 000
427 000
427 000

1) "Rozbudowa ul. Łącznej" /WPF/
Plan po zmianie wynosi 844.002,- zł.

remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych
(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
70005 nieruchomościami

127 000
127 000
-

działalność Urzędu Miasta
(wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

1 582 000

-

-

200 000
-

200 000

137 740
137 740
9 940

-

127 800

-

59 830

-

59 830

-
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Dz.
Rozdz.

Wyszczególnienie

Zadanie

Kwota
zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

1

2

3

4

5

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
754 PRZECIWPOŻAROWA
75416 Straż gminna (miejska)

6 000
6 000

-

1 520 834
1 370 647
1 220 992

-

zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do
realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych w szkołach podstawowych
(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)

91 055

-

realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z
budżetu Unii Europejskiej) projektów pn.:
(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

58 600

-

1) "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole" /WPF/
(beneficjent - Szkoła Podstawowa 10
przy ul. Borowej)

21 717

-

2) "Pełną parą w S.T.E.A.M." /WPF/
(beneficjent - Szkoła Podstawowa 18
przy ul. Fitelberga)

36 883

-

150 187
150 000

-

187

-

działalność Straży Miejskiej
(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
działalność szkół podstawowych
(wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

80104 Przedszkola
działalność przedszkoli
(wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do
elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci
w przedszkolach
(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)
852 POMOC SPOŁECZNA
85295 Pozostała działalność

34 710
34 710
-

12 153
12 153
12 153

realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu
pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/
(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i
3 ustawy o finansach publicznych)
w tym:

34 710

-

- udział Europejskiego Funduszu Społecznego
- udział budżetu państwa

31 724
2 986

-

realizacja (wraz z kosztami obsługi) Programu pn.
"Opieka wytchnieniowa - edycja 2019" - środki z
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych
(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)
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Dz.
Rozdz.

Wyszczególnienie

Zadanie

Kwota
zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

1

2

3

4

5

EDUKACYJNA OPIEKA
854 WYCHOWAWCZA
85401 Świetlice szkolne

działalność świetlic szkolnych
(wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona
opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów
90001 wód
pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu
ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w
km 4+900 - 12+100
(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)
900

90013 Schroniska dla zwierząt

działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt
(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.982,- zł,
- statutowe - 151,- zł)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

konserwacje i naprawy oświetlenia
(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)

90095 Pozostała działalność

działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.283,- zł,
- statutowe - 144,- zł)

Razem wydatki gminy

300 000
300 000

-

25 560

145 000

-

140 000

13 133

-

-

5 000

12 427

-

3 793 674

784 153

356 000

24 736 730

356 000
-

24 736 730
24 680 730

Zadania własne powiatu

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne w miastach na
60015 prawach powiatu
zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bezkolizyjnego
węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul.
Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w
Tychach" /WPF/,
w tym:
a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:
- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
(wydatki majątkowe - wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych),
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-

24 248 599
20 001 790
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Zadanie

Kwota
zwiększenia

3

4

- udział własny miasta
(wydatki majątkowe - w tym 3.529.728,- zł
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych)
b) poza umową o dofinansowanie (środki własne
miasta)

Kwota
zmniejszenia
5

-

4 246 809

-

432 131

-

56 000

Plan po zmianie wynosi 49.589.545,- zł, z tego:
a) w ramach umowy o dofinansowanie 49.035.668,- zł,
z tego:
- udział EFRR - 41.676.929, zł,
- udział miasta - 7.358.738,- zł,
b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta) 553.878,- zł.

zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż
ul. Wspólnej i Jaroszowickiej" /WPF/
Plan po zmianie wynosi 767.007,- zł.

remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych
(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)
ADMINISTRACJA
750 PUBLICZNA
75095 Pozostała działalność

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80102 Szkoły podstawowe specjalne

80115 Technika

80120 Licea ogólnokształcące
`
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zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu
przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg"
Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie
do WPF
Plan po zmianie wynosi 55.000,- zł.

działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8
(wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o 207.000,- zł,
- statutowe - zmniejszenie o 4.020,- zł )
realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z
budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Dla ekologa i
analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy
uczniów Technikum nr 1 w Tychach" /WPF/ beneficjent - Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów
(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

działalność liceów ogólnokształcących
(wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

356 000

-

1 077 720
207 000

-

150 000
150 000

4 020
4 020

1 720

-

581 000
566 000

-

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=476421
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Dz.
Rozdz.

Wyszczególnienie

1

2

–9–

Poz. 6751

Zadanie
3

realizacja w ramach programu "Erasmus+" (środki z
budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Przedsiębiorcy
na start!" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka
(wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

80134 Szkoły zawodowe specjalne

działalność Zespołu Szkół Specjalnych nr 8
(wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

851 OCHRONA ZDROWIA
85111 Szpitale ogólne
podwyższenie kapitału zakładowego w spółce
"Megrez" Sp. z o.o." /WPF/, w tym:
- środki od Województwa Śląskiego - 5.274.617,- zł,
- środki własne miasta - 5.619.000,- zł.
(wydatki majątkowe - wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego)
Plan po zmianie wynosi 581.000,- zł, w tym:
- środki własne miasta - 581.000,- zł.
dotacja celowa inwestycyjna dla spółki "Megrez"
na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala środki od Województwa Śląskiego
Plan po zmianie wynosi 5.274.617,- zł.
EDUKACYJNA OPIEKA
854 WYCHOWAWCZA
85401 Świetlice szkolne

działalność świetlic szkolnych
(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)

GOSPODARKA KOMUNALNA
900 I OCHRONA ŚRODOWISKA
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
konserwacje i naprawy oświetlenia
(wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe)

Kwota
zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

4

5

15 000

-

288 000

-

5 274 617
5 274 617
-

10 893 617
10 893 617
10 893 617

5 274 617

-

4 020
4 020

-

5 000
5 000

-

Razem wydatki powiatu

6 717 357

35 784 367

OGÓŁEM WYDATKI MIASTA

10 511 031

36 568 520

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-09 23:41:00
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Poz. 6751

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/212/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2019r.
PRZYCHODY

(w zł)

§

Wyszczególnienie

Kwota
zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

1

2

3

4

950

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6
ustawy

-

11 031 759

Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych
na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń
wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych
Plan po zmianie wynosi 78.833.476,- zł.

-

11 031 759

Razem

-

11 031 759

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-09 23:41:00
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Poz. 6751
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/212/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2019r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019r.
( w zł. )
PRZYCHODY

Wyszczególnienie

1

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
I. Dotacja inwestycyjna z budżetu miasta
na realizację zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych
oraz likwidacja zsypów - budynek
przy ul. Budowlanych 67"
Plan dotacji po zmianie wynosi 1.407.500,- zł.
II. Zmniejszenie planu kosztów działalności
inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta zgodnie z pkt I.
Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi
76.171.417,- zł, z tego:
- związane z działalnością bieżącą - 56.244.541,- zł,
w tym finansowane:
* z przychodów własnych zakładu - 50.073.943- zł,
* z dotacji z budżetu miasta - 6.170.598,- zł,
- związane z działalnością inwestycyjną - 19.926.876,- zł,
w tym finansowane:
* z przychodów własnych zakładu - 665.057,- zł,
* z dotacji z budżetu miasta - 19.261.819,- zł.

Data wygenerowania dokumentu: 2023-01-09 23:41:00

Stan środków
obrotowych na
początek
roku

2

1 402 216

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

w tym:
Ogółem

3

76 233 967
-200 000

w tym:

dotacja z
budżetu na
działalność
bieżącą

dotacja z
budżetu na
działalność
inwestycyjną

4

5

6 170 598

19 261 819

równowartość
odpisów
inne
amortyzazwiększenia
cyjnych
6

5 447 274

7

423 919

Ogółem

8

76 171 417

-200 000

-200 000

amortyzacja

inne
zmniejszenia

9

10

5 447 274

470 000

Stan środków
obrotowych na
koniec roku

11

1 464 766
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Poz. 6751

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/212/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2019r.

Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2019r.
/w zł/

z tego:
dotacje inwestycyjnecelowe (wydatki na inwestycje
i zakupy inwestycyjne)

w tym:
podmiotowe

przedmiotowe
Dz.

1

Wyszczególnienie

Rozdz.

2

Dotacje ogółem

3

4

Dotacje bieżące

jednostki sektora jednostki spoza
finansów
sektora finansów
publicznych
publicznych

5

6

7

celowe

jednostki sektora
finansów
publicznych

jednostki spoza
sektora finansów
publicznych

jednostki sektora
finansów
publicznych

jednostki spoza
sektora finansów
publicznych

jednostki sektora
finansów
publicznych

jednostki spoza
sektora finansów
publicznych

8

9

10

11

12

13

GMINA

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70095 Pozostała działalność
- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach

RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY

-

200 000

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000

-

-

200 000
200 000

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000
200 000

-

-

200 000

-

-

-

-

-

-

-

-

200 000

-

POWIAT
851

5 274 617

-

-

-

-

-

-

-

-

5 274 617

85111 Pozostała działalność
- "Megrez" Sp. z o.o. - zakup aparatury medycznej
i wyposażenia szpitala

OCHRONA ZDROWIA

5 274 617
5 274 617

-

-

-

-

-

-

-

-

5 274 617
5 274 617

RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU

5 274 617

-

-

-

-

-

-

-

-

5 274 617

5 074 617

-

-

-

-

-

-

-

200 000

5 274 617

OGÓŁEM GMINA I POWIAT
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