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w sprawie : przedfozenia sprawozdania z wykonania budzetu Miasta Swi~tochfowice za 2011
rok oraz przedstawienia informacji 0 stanie mienia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z p6in . zm.) w zwiqzku z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6zn . zm .)

zarzctdzam, co

nast~puje:

§1
Przedlotyc Radzie Miejskiej w Swi~tochlowicach sprawozdanie roczne z wykonania budzetu
Miasta Swi~tochlowice za 2011 rok.

§2
Przedloi:yc sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta Swi~tochlowice za 2011
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§3
Sprawozdanie z wykonania budzetu obejmuje:
- sprawozdanie z realizacji budzetu Miasta Swi~tochlowice w 2011 r.,
-

informacj~ 0

- informacj~

0

ksztaltowaniu

si~

Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2011 roku,

stanie mienia Gminy Swi~tochlowice wedlug stanu na dzien 31 grudnia 2011 r.

§4

Zarzqdzenie wchodzi w i:ycie z dniem podj~cia.
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PRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDZETU MIASTA SWI~TOCHtOWICE
W 2011 ROKU

1. Formy gospodarki finans owe j miasta w 2011 roku

Budzet miasta na 20 II rok obejmowat dochody i wydat ki z\viqzane z realizacjq zadan wtasnych
gminy

j

powiatu , zadan z zakres u administracji rzqdo\Vej reolizowa nych przez pO\viaL zadan

z zakresu administracji rzqdo\vej zleconych gminie oraz za dan realizowanych na podstawie
porozumien.
Bezposrednia realizacja budzetu dokonywana byta przez

nast~pujqce

Urzqd Miej ski,
24 plac6wki oswiatowe i edukacyjno-wychowawcze.
w tym :

- Szkota Podstawowa nr I.
- Szkota Podstawowa nr 2.
- Szkota Podstawowa Dr 3,
- Szkota Podstawowa nr 4,
- Szkota Podstawowa nr 8.
- Szkota Podstawowa nr 17,
- Szkota Podstawowa nr 19.
- Zesp6t Szk61 Og61noksztak qcych nr I.
- Zesp6t Szk6t Og61noksztak qcych nr 2,
- Zespot Szk61 i Pracy Pozaszkolnej.
- Gimnazjum nr 4.
- Gimnazjulll Ilr S.
- Szkota Podst<l wowa Specjalna nr 10.
- Zesp6t Szk6t Specjalnyc h.
- Zesp6t Szk61 Fkonomiczno-Informatycznych,

jednostki budzetowe :

- Zesp61 Szk61 Ekonomiczno-Uslugowych,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- Mlodziezowy Dom Kultury,
- Przedszkole Miejskie nr 1,
- Przedszkole Miejskie nr 2,
- Przedszkole Miejskie nr 3,
- Przedszkole Miejskie nr 4,
- Przedszkole Miejskie nr 7,
- Przedszkole Miejskie nr 8,
- Przedszkole Miejskie nr 9,
- Przedszkole Miejskie nr II,
- Przedszkole Miejskie or 12,
- Przedszkole Miejskie nr 13,
Osrodek Pomocy Spolecznej,
Powiatowy Urz,\d Pracy,
Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej,
Osrodek Sportu i Rekreacji "Skalka",
Straz Miejska,
Specjalistyczny Osrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystan",
Miejski Zesp61 do Spraw Orzekania

0

Niepelnosprawnosci,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, kt6ry zostal zlikwidowany z dniem
31.05.2011 r.
Zesp61 Opieki nad Dziecmi do lat 3, kt6ry stal si~ samodzielmt jednostket budzetowet od 29
czerwca 2011 r.
Miejski Dom Pomocy Spolecznej "Zlota Jesien",
Centrum Integracji Spolecznej, kt6re

rozpocz~lo

dzialalnosc z dniem 23 maja 20 II r.

W ramach dzialalnosci pozabudzetowej w mieScie prowadzony jest zaklad budzetowy - Miejski
Zarzad Budynk6w Mieszkalnych.
dzialalnosc okrdlonet w ustawie
dochody,

0

0

We wszystkich jednostkach

budzetowych prowadzetcych

systemie oswiaty gromadzone set na wydzielonym rachunku

kt6rych mowa wart. 223 ust. I ustawy

0

finansach publicznych, kt6re obejmujet zr6dla

dochod6w okreslone Uchwalet nr LVIII430/1 0 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia
3 listopada 2010 roku.
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2. Plan dochod6w i wydatk6w budzetowych
Budzet miasta na 2011 rok uchwalony zostal w dniu 16 lutego 2011 roku. Dochody budzetowe
zaplanowane zostaly na kwot~ 153 .838.529,00 zl, natomiast wydatki budzetowe na kwot~
159.788.529,00 zt.
W ciqgu 2011 roku dokonano :
zmian planu dochodow i wydatk6w budzetowych na podstawie uchwal Rady Miejskiej,
zmian planu dochodow i wydatk6w budzetowych na podstawie zarz(ldzen Prezydenta
Miasta.

2.1.

Zwi~kszenie

planu dochod6w budzetowych w 2011 roJw

W roku 20 II nast<wilo

zwi~kszenie

planu dochodow budzetowych na ogoln£t

kwot~

per saJdo

2.6] 3.327,04 zl, w zwi£tzku z przyznaniem :

a. przez Ministerstwo Finans6w z budzetu panstwa:
-

cz~sci

oswiatowej subwencji ogolnej dla jednostek samorz£tdu terytorialnego w kwocie

15.412,00 zl w

cz~sci

dotycz£tcej powiatu,

b. decyzj<l Wojewody SI<lskiego dotacji celowych :
-

na

realizacj~

wieloletniego rz£tdowego programu "Pomoc panstwa w zakresie dozywiania"

w kwocie 511.722,00 zl,
na dofinansowanie swiadczen pomocy materialnej dla uczniow
zgodnie z art.90d i art.90e lIstawy
-

na

realizacj~

systemie oswiaty w kwocie 674.109,00 zl,

dzieci~cych

na terenie miasta w kwocie

na dofinansowanie wyplat zasilkow okresowych w

410.000,00 zl,

cz~sci

w kwocie 244941,00 zl, zgodnie z art.147 ust.7 ustawy
-

charakterze socjalnym

programu opieki nad dziecmi do lat 3 "Maluch" tj. na uruchomienie zlobka

i trzech klub6w
-

0

0

0

gwarantowanej z budzetu panstwa
pomocy spolecznej,

na sporz£tdzanie operatow szacunkowych na potrzeby aktualizacji oplat rocznych z tyturu
uzytkowania wieczystego nieruchomosci Skarbu Panstwa w kwocie 15.000,00 zl,

-

na sfinansowanie prac zwi£tzanych z regulowaniem stanow prawnych nieruchomosci
w systemie ksi<tg wieczystych w kwocie 20.000,00 zl,

-

na biez£tc£t dzialainosc Miejskiego Zespofu do Spraw Orzekania

0

Niepelnosprawnosci

w kwocie 55.000,00 zl,
-

na sfinansowanie prac komisji

kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powofanych do

rozpatrzenia wnioskow nauczycieli

0

wyzszy stopien awansu zawodowego w kwocie

990,00 zl,
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-

na wyp1acenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r.

0

pomocy spo1ecznej oraz na obstugtt tego zadania - zgodnie z art.18

ust.2 i 3 w/w ustawy w kwocie 4. 669,00 z1,
-

na utrzymanie Specjalistycznego Osrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Przystan" w kwocie 22.500,00 z1,

-

na op1acenie sk1adek na ubezpieczenie zdrowotne osob bezrobotnych bez prawa do zasi1ku
w kwocie 199.359,00 zt,
na finansowanie osrodkow wsparcia dla osob z zaburzeniami psychicznymi , w tym
na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w kwocie 19.363,00 z1,

-

na realizacjtt rZqdowego programu wspierania osob pobierajqcych swiadczenie pielttgnacyjne
w kwocie 20.100,00 z1,

-

na

zwrot

czttsci

wykorzystywanego

podatku
do

akcyzowego

produkcji

rolnej

zawartego
przez

w

cenie

producentow

oleju

rolnych

napttdowego
oraz

pokrycie

poniesionych przez gminy kosztow postttpowania w sprawie jego zwrotu w kwocie
197,00 z1,
-

na wynagrodzenia pracownikow realizujqcych zadania z zakresu administracji rzqdowej
zleconych

gmInle

pozostajqcych

w

nadzorze

Wydzia1u

Spraw

Obywatelskich

i Cudzoziemcow Slqskiego Urzttdu Wojewodzkiego w kwocie 2.386,00 z1,
-

na zakup drukow dla potrzeb Urzttdu Stanu Cywilnego w kwocie 800,00 z1,

-

na pokrycie kosztow wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach
swiadczeniobiorcow korzystajqcych z pomocy spo1ecznej w kwocie 6.044,00 z1,

-

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownikow realizujqcych zadania z zakresu
administracji rzqdowej wykonywane przez powiat w kwocie 7.420,00 z1,

-

na wydatki biezqce zwiqzane z utrzymaniem i biezqcq dzia1alnosciq Komendy Miejskiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w kwocie 20.000,00 z1,

-

na wyp1attt naleznosci dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w kwocie 178.220,00 z1 zwiqzanych ze

-

na dofinansowanie zakupu

zwi~kszeniem

podr~cznikow

dobowych stanow etatowych,

dla uczniow w ramach rzqdowego programu

pomocy uczniom w 201 1 r. - "Wyprawka szkolna" w kwocie 73.445 ,00 z1,
-

na wykonanie

przedsi~wzi~c

z zakresu administracji rzqdowej zleconych odrttbnymi

ustawami , z zakresu opracowania planow akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osob
do funkcji kuriera, planowania i przeznaczenia w ramach obowiqzkow swiadczen osobistych
i rzeczowych na rzecz obrony w kwocie 1. 190,00 zt,
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na Wypfattt dodatk6w w wysokosci 250,00 Zf mleslttcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pe1nym wymiarze czasu pracy realizuj'l.cego practt socjaln'l. w srodowisku
w kwocie 62.195,00 Zf,
-

na prowadzenie ewidencj i dziafalnosci gospodarczej w kwocie 1.351,00 Zf,

-

na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemc6w w cafodobowych plac6wkach opiekunczo
wychowawczych oraz w rodzinach zastttpczych w kwocie 3.294,00 Zf,

-

na pokrycie koszt6w odbioru dowod6w osobistych z komend powiatowych Policji w kwocie
800,00 Zf,

c.

decyzj<l

Dyrektora

Delegatury

Wojew6dzkiej

Krajowego

Biura

Wyborczego

w Katowicach dotacji celowych:

• na przygotowanie i przeprowadzenie wybor6w do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej zarzqdzonych na dzien 9 pazdziernika 20 II roku w kwocie 75.781,00 Zf,

• na pokrycie koszt6w niszczenia dokument6w z wybor6w do organ6w stanowi'l.cych
jednostek samorz'l.du terytorialnego oraz wybor6w w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w
miast w kwocie 262,00 Zf,

d.

decyzj<l Prezesa GI6wnego Urzedu Statystycznego :
- dotacji celowej w kwocie 78.415,00 Zf na przygotowanie i przeprowadzenie w miescie
Narodowego Spisu Powszechnego ludnosci i mieszkan w 20 II roku,

e. przez Marszalka Wojew6dztwa SI<lskiego :
- dotacji w kwocie 62.000,00 Zf ze srodk6w Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepe1nosprawnych na realizacjtt zadania "Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru
w Miejskim Domu Pomocy Spo1ecznej ,,21ota Jesien",
- dotacji w kwocie 30.000,00 zt na pierwsze wyposaZenie i dziatalnosc Centrum Integracji
Spo1ecznej w Switttochtowicach,

f.

z Ministerstwa Sportu i Turystyki :
- dotacji celowej z budzetu w kwocie 500.000,00 Zf na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. Przebudowa boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko
Orlik2012" przy SzkoJe Podstawowej nr 17,

g. z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej :
- dotacji celowej w kwocie 11.750,00 zt na wyjazdy sr6droczne dzieci tzw. "zielone szkoty",
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h.

l

budzetu Unii Europejskiej dotacji celowych w ramach programow finansowanych

l

udlialem srodkow europejskich oral srodkow,

oral ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy

0

0

ktorych mowa wart. 5 ust.t pkt 3

finansach publiclnych :

na realizacj~ projektu "Nauka drog<\. do sukcesu na SI<\.sku w ramach poddziafania

•

"Pomoc stypendialna dla uczni6w szczeg61nie uzdolnionych " w kwocie 18.800,00 Zf,

•

realizacj~

na

projektu ,, [nd ywidualizacja nauczani a w

swi~tochfowickich

szkofach

podstawowych w klasach I-III" w kwocie 254.410,00 Zf,

•

na

realizacj~

projektu pn. "Kreatywna szko1a - Pewna przysz10SC lepsze perspektywy"

w kwocie 201 .332,00 Z1,

•

na

realizacj~

projektu

pn.

" Podaruj

sobie

edukacyjnych uczni6w z grup 0 utrudnionym

przyszfoSC dost~pie

wyr6wnywanie szans

do edukacji oraz zmniejszenie

r6znic w jakosci oferowanych uS1ug edukacyjnych" w kwocie 69.563 ,00 Z1,
•

na kontynuacj~ realizacji projektu systemowego pn. "Kompas" w kwocie 171.239,00 Z1,

•

na kontynuacj~ real izacj i projektu pn. "Klub Ma10lata" w kwocie 175.086,00 Z1,

Dalsze zwi~kszenie planu dochod6w budzetowych nast'tPi1o w nast~puj<\.c ych pozycjach
dochod6w wfasnych :
udzia1 w podatku dochodowym od os6b prawnych 0 kwot~ 300.000,00 Z1,
podatek od nieruchomosci od os6b prawnych 0 kwot~ 870.142,00 Z1,
podatek od nieruchomosci od os6b fizycznych 0 kwot~ 100.000,00 Z1,
podatek rolny 0

kwot~

1.000,00 Z1,

podatek od srodk6w tran sportowych od os6b prawnych 0 kwot~ 140.000,00 zl,
podatek od srodk6w transportowych od os6b fizycznych 0 kwot~ 25.000,00 Z1
wp1yWY z odp1atnosci za pobyt dzieci w z10bku i klubach dzieci~cych 0 kwot~ 43 .800,00 Z1,
0pfaty za zaj~cie pasa drogowego oraz za przejazdy pojazd6w nienormatywnych 0 kwot~
287.628,00 zl,
zwroty wyp{aconych zasi{k6w sta1ych z lat ubieg1ych 0 kwot~ 3.000,00 z{,
dywidenda z Miejskiego Przedsi~biorstwa Gospodarki Komunalnej w kwot~ 300.000,00 Z1,
odp{atnosc za uSfugi zwi<\.zane z przygotowaniem positk6w dla pensjonariuszy Domu
Pomocy Spo1ecznej 0 kwot~ 150.000,00 Z1,
wprywy z odp{atnosci za korzystanie z basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 1
o

kwot~

41.000,00 zt,

wp1yWY z tytu1u optat i kar za korzystanie ze srodowiska 0 kwot~ 40.000,00 Z1,
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wptywy z mandat6w i grzywien nakladanych przez Straz Miejsk<l 0 kwot~ 10.000,00 zl,
dywidenda ze Sl<lskiej Telewizji Miejskiej
wplywy z tytulu koszt6w egzekucyjnych

0

kwot~ 2.000,00 zl,

0 kwot~

30.000,00 zl,

dochody z tytulu zatrzymania wadium wykonawcy w trybie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo
Zam6wien Publicznych w kwocie 200.000,00 zl,
zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubieglych przez Muzeum Miejskie

kwot~

0

30.700,00 zl,
wptywy z najmu i dzierzawy skladnik6w maj<ltkowych na terenie OSiR "Skalka"

0 kwot~

15.000,00 zl,
zwrot srodk6w zlikwidowanego rachunku dochod6w wlasnych rehabilitacji zawodowej
i spolecznej os6b niepelnosprawnych

0 kwot~

12.546,00 zl.

Og6lem dokonano zwiekszenia planu dochod6w budzetowych w 20 II roku na

kwot~

6 820 961,04 zl.

2.2. Zmniejszenia planu dochod6w budietowych w 2011 roku
Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finans6w dokonano zmniejszenia planu
dochod6w w pozycji

cz~sc

oswiatowa subwencji og61nej dla gminy

0 kwot~

132.764,00 zl.

Poza tym w roku 20 II dokonano na podstawie decyzji Wojewody SI<lskiego zmniejszenia planu
dochod6w w pozycji dotacje celowe z budzetu panstwa

0 kwot~

240.165,00 zl, w tym na :

zasilki stale z budzetu panstwa w kwocie 91.319,00 zl,
dzialalnosc Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 124.000,00 zl,
w zwi<lzku z likwidacj<l w/w jednostki w miescie,
biez<lc<l dzialalnosc i utrzymanie Domu Pomocy Spolecznej dla Doroslych przy ulicy Kubiny
o

kwot~

4.403 ,00 zl,

skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj<lce niekt6re swiadczenia
z pomocy spolecznej

0 kwot~

20.443,00 zl.

Dalsze zmniejszenie planu dochod6w budzetowych nast<lPi!o w pozycJI dochod6w wlasnych
o

kwot~

3.629.193,00 zl, w tym:

wplywy ze sprzedazy mienia komunalnego

0 kwot~

3.603.051 ,00 zl,

rekompensaty z tytulu utraconych dochod6w w podatkach i oplatach lokalnych

0 kwot~

21.142,00 zl,
odsetki od nieterminowych wp!at z tytulu podatk6w i oplat lokalnych

0 kwot~

5.000,00 z!.

Dodatkowo zmniejszono r6wniez plan dochod6w w pozycji dotacje celowe w ramach
program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich oraz srodk6w,
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0

kt6rych mowa wart.

5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy

0

finansach publicznych

0 kwot~

205.512,00 zl z uwagi na

nieprawidlowe zaklasyfikowanie przez Powiatowy Urzqd Pracy do dochod6w, srodk6w pozostalych
na rachunku beneficjenta na dzien 31.12.20 lOr. a przeznaczonych na realizacj~ w 20 II roku
programu " R6wni w biznesie".
Og61em dokonano zmniejszen planu dochod6w budzetowych w 2011

roku na kwot~

4.207.634,00 zl.
Po uwzgl~dnieniu w/w zmian plan dochod6w budzetowych na 2011 rok zamknql si~ kwotq

156.451.856,04 zl.
2.3.Zwi~kszenia

planu wydatk6w budzetowych w 2011 roku

W zwiqzku z przyznaniem dodatkowych dotacji celowych z budzetu panstwa, Urz~du
Marszalkowskiego,

dodatkowych

srodk6w

z

budzetu

Unii

Europejskiej

oraz w

zwiqzku

ze zwi~kszeniem planu niekt6rych dochod6w wlasnych dokonano w 20 II roku zwi~kszenia planu
wydatk6w budZetowych
•

realizacj~

0 kwot~

per saldo 3.060.860,04 zl, w tym na :

zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa polaci dachowej cz~sci niskiej budynku

Centrum Kultury Slqskiej przy ulicy Krauzego"
•

dotacj~

o
•

przedmiotowq dla zakladu budzetowego Miejski Zarzqd Budynk6w Mieszkalnych
453.553,00 zi,

kwot~

zwrot

200.000,00 zl,

cz~sci

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

do produkcji rolnej
•

kwot~ 200.000,00 zl,

dotacj~ celowq na finansowanie koszt6w realizacji inwestycji zakladu budzetowego MZBM

o
•

kwot~

0

0 kwot~

nap~dowego

wykorzystywanego

197,00 zl,

wykonanie prac zwiqzanych z wdrozeniem Slqskiej Karty Uslug Publicznych

0

kwot~

800,00 zl,
•

przygotowanie i przeprowadzenie wybor6w do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
zarzqdzonych na dzien 9 paidziernika 20 II roku

•

0 kwot~

75.781,00 zl,

pokrycie koszt6w niszczenia dokument6w z wybor6w do organ6w stanowiqcych jednostek
samorzqdu terytorialnego oraz wybor6w w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast

0 kwot~

262,00 zl,
0 kwot~

•

dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji

25 .000,00 zl,

•

dzialalnosc biezqcq i utrzymanie Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
178 .220,00 zl,

•

biezqcq dzialalnosc i utrzymanie Strazy Miejskiej
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0 kwot~

70.887,00 zi,

0 kwot~

•

zadania z zakresu obrony cywilnej i zarzqdzania kryzysowego

•

pomoc materialnct dla uczni6w

•

pob6r podatk6w, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych

•

oswiattt i wychowanie oraz edukacyjnct opiektt wychowawczq 0 kwottt 557.311,00 zl,

•

realizacjtt zadania inwestycyjnego polegajctcego na adaptacji budynku przy ulicy Czajora

0

kwottt 227.249,00 zl,

kwottt 782.544,00 zl,

0

0

kwottt 12.716,00 zl,

na zlobek oraz utworzenie klub6w dziecittcych oraz na ich wyposazenie

0

kwottt

1.209.755,00 zl,

•

dzialalnosc biezctcq zlobka i klub6w dziecittcych

•

zadania z zakresu ochrony zdrowia na kwottt 92.493,04 zl,

•

pomoc spolecznct i pozos tale zadania z zakresu polityki spolecznej na kwottt 1.386.787,00 zl,

•

zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na kwottt 59.058,00 zl,

•

realizacjtt zadan z zakresu kultury fizycznej na kwottt 173.587,00 zl

0

kwottt 243.658,00 zl,

Dokonano r6wniez zwittkszenia planu w pozycji - roz.75818 - Rezerwy og6lne

celowe

o kwottt 422.186,00 zl.
Og6lem dokonano zwiekszen planu wydatk6w budzetowych w roku 2011 na kwottt
6.372.044,04 zl.
2.4. Zmniejszenia planu wydatkow budzetowych w 2011 )"oku

Jednoczesnie w wyniku zmniejszenia dotacji celowych, subwencji z budzetu panstwa oraz
dochod6w wlasnych, a takZe w oparciu

przewidywane wykonanie planu wydatk6w do konca roku

0

dokonano zmniejszenia planu wydatk6w budzetowych w nastttpujctcych dzialach:
- dzial 600 - Transport i lctcznosc 0 kwottt 859.181,00 zl,
- dzial630 - Turystyka 0 kwottt 43.000,00 zl,
- dzial700 - Gospodarka mieszkaniowa 0 kwottt 139.752,00 zl,
- dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa

0

kwottt 645.512,00 zl,

- dzial750 - Administracja publiczna 0 kwottt 272.389,00 zl,
- dzial757 - Obsluga dlugu publicznego 0 kwottt 329.200,00 zl,
- dzia1900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 0 kwottt 1.022.150,00 zl.
Og6lem dokonano zmniejszen planu wydatk6w budzetowych w roku 2011 na kwottt
3.311.184,00 zl.
Po uwzglttdnieniu powyzszych zmian plan wydatk6w budzetowych na 2011 rok zamknctl sitt
kwotct 162849389,04 zl.
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3. Plan przychodow i rozchodow budzetowych.
Plan przychod6w na 2011 rok po zmianie dokonanej Uchwa1q Rady Miejskiej w miesiqcu
marcu ubieg1ego roku zamkn q1 sict kwotq 12.853.626,00 z1 i obejmowa1 :
przychody

ze sprzedazy

samorzqdu

terytorialnego (obligacje jednostek samorzqdu

papier6w wartosciowych

wyemitowanych

przez jednostkct

terytorialnego) w kwocie

10.000.000,00 z1, z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturct komunalnq oraz na sp1atct
wczesniej zaciqgnicttych zobowiqzan,
przychody z wolnych srodk6w,

0

kt6rych mowa wart. 2 J 7 ust.2 pkt 6 ustawy

0

finansach

publicznych w kwocie 2.853.626,00 z1.
Plan rozchod6w na 20] ] rok zamknq1 sict kwotq 6.456.093,00 z1 i obejmowa1 :
sp1atct wczesniej zaciqgnicttych zobowiqzan z tytu1u kredyt6w d1ugoterminowych w kwocie
2.200.000,00 Zf,
sp1atct wczesniej zaciqgnicttych zobowiqzan z tytu1u pozyczek z Wojew6dzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 706.093,00 z1,
wykup papier6w wartosciowych - obi igacj i jednostek samorzqdu terytorialnego w kwocie
3.550.000,00 zt.

1.

Plan dochod6w

2.

Plan przychod6w

3.

Razem

169.305.482,04 zl

4.

Plan wydatk6w

162.849.389,04 z1

5.

Plan rozchod6w

6.

Razem

156.451.856,04 z1
12.853.626,00 z1

6.456.093,00 Z1

169.305.482,04 zl
Wynik finansowy (3 - 6 )

7.

0,00 zl

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu dochodow, przychodow, wydatkow i rozchodow w 2011

4. Realizacja planu dochodow budietowvch
W roku 20 II uzyskano dochody w wysokosci 150.620.109,74 z1, przedstawione w tabeli nr 2 ,
wtym:

Strona 10 z 36

Uzys kane dochody

ZrocHo

z~

podatki i oplaty

23 164 176,11

dochody jednostek budt.etowych

12923982,61 z

udzia~

40 234 720,40 zl

w podatku dochodowym

subwencje z budzetu panstwa

41 950 592,00 z

dotacje celowe na zadania wmsne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na
podstawie porozumjen

25 272 625,99 zl

dotacje celowe w ramch programow finansowanych z udzialem srodkow
europejskich

7074012,63 z
150620 109,74 zl

Razem

Tabela 2. Zbiorcze zestawienie uzyskanych dochod6w w 2011

Plan dochod6w wykonany zostal w 96,3 %, w tym :
podatki i oplaty w 99,8 % planu
dochody jednostek budzetowych w 80, I % planu
udzialy miasta w podatku dochodowym w 102,3 % planu
subwencje z budzetu panstwa w 100,0 % planu
dotacje celowe na zadania wlasne, powiatowe, zlecone oraz realizowane na podstawie
porozumien w 97,4 % planu
dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodk6w europejskich
w 71,9 % planu.
W stosunku do roku 2010 uzyskano wyzsze dochody per saldo
Wyzsze dochody uzyskano w

nast~pujqcych

0 kwot~

16.052 .722,23 zt

pozycjach:

podatki i oplaty

+ 2.617.375,42 zl

udzialy w podatku dochodowym

+ 4.488.297,08 zl

+ 4.685.464,00 zl

subwencje z budzetu panstwa
dotacje celowe na zadania wbsne, powiatowe,

+ 594 .245 ,63 zl

zlecone oraz realizowane na podstawie porozumien
dotacje celowe w ramach programow finansowanych

+ 4.299.751,76 zt

z udzialem srodk6w europejskich
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Natomiast w stosunku do roku 2010 uzyskano nizsze dochody z tytUfU dochod6w jednostek
budzetowych

0

kwot~

632.41 1,66 zL

Uzyskane dochody budzetowe w podziale na dochody biezqce i majqtkowe przedstawiajq si~
nast~pujqCO

:

dochody biezqce zrealizowano na

kwot~

dochody majqtkowe zrealizowano na

Szczeg6fOWq

realizacj~

14J .122.144,84 Zf

kwot~

tj. 99,9 % planu

9.497.964,90 Zf

tj. 62,5 % planu.

planu dochod6w w podziale na dochody biezqce i majqtkowe

przedstawiono w zalqczniku nr 1 do sprawozdania, natomiast

realizacj~

planu dochod6w wedfug

poszczeg61nych zr6dei przedstawiono w zalqczniku nr la do sprawozdania.

4.1. Podatki i oplaty lokalne

W 20 II roku plan dochod6w z tytUfU podatk6w i Opfat lokalnych wykonany zostaf w 99,8%.
Wykonanie poszczeg61nych zr6dei ksztaHowafo

si~ nast~pujqCo:

podatek od nieruchomosci od os6b fizycznych w 96,3% planu,
podatek rolny w 96,7% planll,
podatek od czynnosci cywilno-prawnych w 97,4% planu.
podatek od srodk6w transportowych od os6b prawnych (104,8% planu) - wyzsza sciqgalnosc
zalegfosci podatkowych za lata ubiegfe, biezqce prowadzenie czynnosci sprawdzajqcych
i post~powan podatkowych,
karta podatkowa (102,5% planu) - skllteczna egzekllcja zalegfosci podatkowych przez Urzqd
Skarbowy w Chorzowie,
podatek od spadk6w i darowizn (107,7% planu) - wzrost liczby os6b opodatkowanych
w stosunku do roku ubiegfego, na podstawie kt6rego zostafY zaplanowane dochody z tego
tytUfll,
opfata targowa (116,3% planu) -

wi~ksza

liczba os6b prowadzqcych handel w dni targowe

i dni swiqteczne w stOSllnku do roku 2010, na podstawie kt6rego zaplanowano dochody
z tego tytUfU,
odsetki za nieterminowe reglliowanie podatk6w (125,8% planu) - wyzsze WPfYWy z tytUfU
zalegfosci podatkowych, sklltklljqce wpfatq wyzszych odsetek,
Ponadto w rokll 20 11

wpfyn~fY

nieplanowane wpfaty z tytllfll zalegfosci z podatk6w zniesionych

oraz koszty z tytUfU wystawionych upomnien w kwocie 11.000,90 zL
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W roku 20 J J skutki finansowe obnizenia g6rnych stawek podatk6w, skutki udzielonych ulg,
umorzen, odroczen i rozlozenia na raty przedstawialy

si~ nast~pujqCO

:

a. w podatku od nieruchomosci od os6b prawnych:
wynikajqce z Uchwaly Rady Miejskiej Nr LV 11143611 0 r. - L.123.541 zl
wynikajqce z decyzji Prezydenta Miasta - 92.133 zl
b. w podatku od nieruchom osci od os6b fizycznych :
wynikajqce z Uchwaly Rady Miejskiej Nr LVIII4361lOr. - 229.266 zl
c. w podatku od srodk6w transportowych od os6b prawnych:
wynikajqce z Uchwaly Rady Miejskiej Nr LVlII446110 r. - 439.763 zl
d. w podatku od srodk6w transportowych od os6b fizycznych:
wynikajqce z Uchwaly Rady Miejskiej Nr L VIII44611 0 r. - 28 J .788 zl
wynikajqce z decyzji Prezydenta Miasta - 4.944 zl
e. w odsetkach od nieterminowych wplat:
wynikajqce z decyzji Prezydenta Miasta - 2.050 zl

Wplywy otrzymane w 20 J 1 roku z tytulu podatk6w
wyzsze

0 kwot~

oplat w stosunku do roku 2010 byly

2.6 J 7.375,42 zt.

4.2.Dochody jednostck budzctowych

Roczny plan dochod6w wykonany zostal w 80, I %.
Niewysokie kwotowo wykonanie planu dochod6w wystqpilo przede wszystkim w pozycJI
wplywy ze sprzedazy mienia komunalnego (53,7% pJanu,

tj. (- ) 3.381.371,37 zl).

Kryzys

gospodarczy w kraju, mniejsze od przewidywanego zainteresowanie inwestor6w zakupem
nieruchomosci, jak r6wniez ze

wzgl~d6w

proceduralnych, wstrzymanie w pierwszym kwartaJe

2011 roku sprzedazy Iokali mieszkalnych, mialo wplyw na wykonanie planu dochod6w w tym
ir6dle dochod6w. Ponadto ilosc skladanych wniosk6w

0

przeksztakenie prawa uzytkowania

wieczystego w prawo wlasnosci byla znacznie mniejsza w por6wnanill z rokiem 20 I O.

Stosunkowo niewysokie wykonanie planu dochod6w wystqpilo w nast~pujqcych pozycjach :
dochody z dzierzawy grunt6w (84,3% planu) wynikajqce z nieterminowego regulowania
platnosci bqdi nie lIiszczania naleznosci przez dzierzawc6w grunt6w,
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wpiywy z odpiatnosci za pobyt dzieci w ziobkach i klubach
ze

wzgl~du

dzieci~cych

(72,5% planu)

dzieci~cego

na p6:iniejsze od planowanego otwarcie klubu

przy ulicy

Harcerskiej,
dochody z tytuiu nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
(84,2% planu) w zwiqzku z uzyskaniem nizszych niz przewidywano wpiat wiasnych
dfuznik6w

i dfuznik6w alimentacyjnych,

naleznosci

potrqconych

z realizowanych

swiadczen, wyegzekwowanych przez komornika zobowiqzan oraz uzyskaniem nizszych
odsetek od powyzszych naleznosci,
dochody jednostki samorzqdu terytorialnego z tytUfU realizacji dochod6w Skarbu Panstwa
(37,9% planu), co wiqze

si~

wieczystych grunt6w

b~dqcych

z nieterminowym regulowaniem piatnosci przez uzytkownik6w
wiasnosciq Skarbu

Panstwa, zmniejszeniem

liczby

uzytkownik6w wieczystych, a takZe brakiem zainteresowania nabyciem nieruchomosci
Skarbu Panstwa, od kt6rych miasto Swi~tochiowice uzyskuje 25% wpiywy do budzetu.

Natomiast wysokie wykonanie planu dochod6w wystqpiio w nast~pujqcych zr6diach:
pozostak dochody

Urz~du

Miejskiego oraz pozostaie dochody Wydziaiu Gospodarki

Nieruchomosciami (234,3% planu) i wynika przede wszystkim z uzyskania nieplanowanych
dochod6w z tytuiu kar umownych za op6:inienia w realizacji zadan inwestycyjnych
i remontowych nakiadanych na podmioty realizujqce zadania oraz z tytuiu odsetek od
wolnych srodk6w na rachllnkach bankowych
odsetek od nieterminowych opiat za

Urz~du

dzierzaw~

Miejskiego, a takze niezaplanowanych

grunt6w i wieczyste lIzytkowanie grunt6w

naJiczane przez Wydziai Gospodarki Nieruchomosciami,
dochody Powiatowego
planu), co wiqze
na

realizacj~

si~

Urz~du

Pracy i odsetki bankowe od srodk6w unijnych (282,0%

z uzyskaniem odsetek bankowych od dotacji celowych otrzymywanych

program6w finansowanych z udziaiem srodk6w europejskich,

wpiywy z tytuiu koszt6w egzekucyjnych (114,3 % planll) i wynika z otrzymania wyzszych
niz planowano wpiyw6w dotyczqcych zalegiosci podatkowych
post~powania

sciqgni~tych

w drodze

egzekllcyjnego,

wpiywy z opiat za usiugi cmentarne (128,4% planu), co wiqze

si~

z uzyskaniem w ubiegiym

roku wyzszych niz planowano opiat za usiugi swiadczone na cmentarzu komunalnym
w Piasnikach,
wplywy z opiaty produktowej (185,1% planu) i wynika z faktu, ze zgodnie z ustawq
o opiacie produktowej i depozytowej, podziai srodk6w opiaty produktowej zalezny jest
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od wielkosci wptat dokonywanych przez przedsi~biorc6w wprowadzaj'tcych na rynek
opakowania, kt6re nie zostaty poddane odzyskowi lub recyklingowi,
wptywy z optat abonamentowych telewizji VECTRA (133,5% planu) i wi'tze si~
z przekazaniem przez w/w telewizj~ znacznie wyzszych niz planowano rocznych wptyw6w
z tytutu 4% udzialu w optatach abonamentowych,
odsetki bankowe (132, I % planu), co wynika ze znacznie wyzszego od planowanego stanu
srodk6w na rachunku bankowym budzetu miasta, od kt6rego nalicza
optaty za

zaj~cie

remont6w prowadzonych

wi~kszej

niz zaktadano i losci inwestycji i planowanych

w 20 I I roku w
wi~ksz't

infrastruktury technicznej oraz
wi~ksz't

odsetki ,

pasa drogowego oraz oplaty za przejazdy pojazd6w nienormatywnych

(115,2% planu), co wynika z

a takie z

si~

pasie drogowym

przez gestor6w sieci

ilosci't awarii urz<\dzen zlokalizowanych w drogach ,

ilosci't skladanych wniosk6w na przejazdy pojazd6w nienormatywnych ,

dochody i odsetki bankowe od wolnych srodk6w na rachunkach plac6wek oswiatowych
edukacyjno-wychowawczych

(118,6%

planu),

co

wynika

z

faktu

uzyskania

nieplanowanych dochod6w naleznych platn ikowi za term inowe regu Iowan ie podatku
dochodowego oraz uzyskania wyzszych niz planowano odsetek, od wolnych srodk6w
na rachunkach bankowych w/w plac6wek,
zwroty rozliczonych dotacji z lat ubieglych wraz z odsetkami (152,3% planu) i wi'tze

si~

z wplat't do budzetu zwrotu dotacji przez jednostki sektora finans6w publicznych oraz
jednostki

spoza

sektora

finans6w

publicznych

udzielonych

w

latach

ubieglych,

a rozliczonych w roku 2011.

Ponadto w roku 2011
13.159,45 zl w
•

nast~puj'tcych

do budzetu miasta

wplyn~ly

nieplanowane dochody w kwocie

ir6dlach:

dochody Centrum Integracji Spolecznej w kwocie 341 ,67 zl, z czego:

kwota 101,67 zl

stanowily odsetki bankowe od wolnych srodk6w, pozostalosc 240,00 zl stanowily dochody
z wynajmu sal w jednostce CIS,
•

odsetki bankowe od wolnych srodk6w na rachunkach bankowych jednostek budzetowych
w kwocie 1.863,02 zl, z czego: kwota 18,71 zl stanowily odsetki Powiatowego lnspektoratu
Nadzoru Budowlanego, kwota 1.459,16 Zf to odsetki Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej , kwota 274,82 zl stanowily odsetki Specjalistycznego Osrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie "Przystan" oraz kwota 110,33 zt stanowily odsetki Miejskiego
Zespolu do Spraw Orzekania

0

Niepelnosprawnosci,
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•

wp1ywy pozosta1osci srodk6w finansowych gromadzonych na wydzieJonych rachunkach
pJac6wek oswiatowych i edukacyjno-wychowawczych w kwocie 10.954,76 zl, gdyz
w zwiqzku ze zmianq ustawy 0 finansach publicznych, pozosta1osc niewykorzystanych do
konca roku srodk6w na rachunkach tych kont zosta1a przekazana do budzetu miasta.
W stosunku do roku 2010 dochody jednostek budzetowych uzyskane w 2011 roku by1y nizsze

o kwoty 632.411,66 z1.

4.3. Udziaty miasta w podatku dochodowym
W roku 2011 wskainik udzia1u gmin w podatkach stanowiqcych doch6d budzetu panstwa
ustaJony by1 w wysokosci 37,12% wp1yw6w z podatku dochodo'vvego od os6b fizycznych , natomiast
wskainik udzia1u miast na prawach powiatll lIstalony by1 na poziomie 10,25% wp1yw6w z podatkll
dochodowego od os6b fizycznych.
Pr6cz tego miasto otrzyma10 r6wniez lIdzia1y we wp1ywach z podatku dochodowego od os6b
prawnych.
Plan dochod6w z tyt1l111 lIdzia111 gminy i miasta na prawach powiatll we wp1ywach z podatkll
dochodowego od os6b fizycznych przyjyty zosta1 w blldzecie miasta wg szacllnk6w dokonanych
przez Ministerstwo Finans6w.
Faktyczne wp1ywy z tyt1l111 lIdzia111 gminy i miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym
od os6b fizycznych zosta1y osiqgniyte w wysokosci wyzszej od planowanych 0 kwoty 661.001 ,00 zl,
gdyz bezposredni wp1yw na ich wykonanie ma wskainik udzia1u naleznego podatku dochodowego
od os6b fizycznych w powiecie do naleznego podatku dochodowego od os6b fizycznych w kraju.
Natomiast udzia1y we wp1ywach z podatku dochodowego od os6b prawnych w roku 20]] by1y
planowane w oparciu 0 wykonanie tej pozycji dochod6w w roku poprzednim. Realne wp1ywy z tego
tytu1u w ciqgu ubieg1ego roku okaza1y si y wyzsze od planowanych na og61nq kwoty 227.371,40 zl,
co swiadczy 0 wyzszej dochodowosci os6b prawnych z terenu miasta Swiytoch1owice.

Uzyskane w 2011 roku dochody z tytu!u udzia16w w podatku dochodowym od os6b fizycznych
wynoszq 39.431.429,00 zl i Sq wyzsze 0 4.164.840,00 zl od dochod6w z tego tytu1u otrzymanych
w roku 2010, natom iast uzyskane w 2011 rokll dochody z tytu111 udzia16w w podatku dochodowym
od os6b prawnych i zamkny1y siy kwotq 803.291,40 zl i by1y wyzsze 0 323.457,08 zl od dochod6w
z tego tyturu otrzymanych w roku 2010.
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4.4. Subwencje z budzetu panstwa

W roku 20 II Miasto Swi<ttochiowice uzyskalo subwencj<t oswiatow~ dla gmmy
wyr6wnawcz~

w wysokosci 31 .658.727,00 zl tj. 100% planu, subwencj<t

r6wnowaz~q

w wysokosci 7.548.381,00 zl tj. 100% pJanu oraz subwencj<t

powiatu

dla gminy

powiatu

dla gminy

powiatu

w wysokosci 2.743.484,00 zl, co stanowilo 100,0% planu .
W stosunku do roku 20 10 otrzymane z budzetu panstwa subwencje byly wyzsze

4.685.464 zl.

0

4.5. Dotacje celowe

W roku 2011 Miasto Swi<ttochlowice otrzymalo dotacje celowe w wysokosci 25.272.625,99 zl,
tj. 97,4% planu, w tym na:
• dofinansowanie

zadan

biez~cych

inwestycyjnych

wiasnych

gmmy

powiatu

6.393.785,33 zi,

• dofinansowanie zadan

z zakresu

administracji

rz~dowej

realizowane

przez powiat

5.861.353,95 zl,

• dofinansowanie zadan z zakresu administracji

rz~dowej

zlecone gminie 12.892.675,67 zi,

• dofinansowanie zadan realizowanych na podstawie porozumien 124.811,04 zl.
Plan dotacji na zadania

biez~ce

i inwestycyjne wiasne gminy i powiatu wykonany zostal

w 93,7 %.

Wykonanie planu dotacji na zadania wiasne gminy i powiatu ksztahowa10 si<t

nast<tpuj~co:

- w roz. 85415 - Pomoc materialna dla uczni6w (49,2% planu) jest spowodowane
zakiadano

ilosci~

wniosk6w skladanych na pomoc

materialn~

kt6rym przyznano srodki nie rozliczyla si<t z cz<tsci

b~dZ

mniejsz~

niz

dla uczni6w. Poza tym cz<tsc os6b,

calosci przyznanej kwoty stypendium .

W zwi~zku z powyzszym pozostalosc niewykorzystanej dotacji w kwocie 377.540,99 zl zwr6cono
do budzetu Wojewody SI~skiego w styczniu br.
- w roz. 85202 - Domy pomocy spolecznej (61,8% planu) w

zwi~zku

z wydatkowaniem nizszych

niz planowano srodk6w na realizacj<t zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu sygnalizacji
pozaru w Miejskim Domu Pomocy Spolecznej Z10ta Jesien", 50 % wsp61finansowanie ze srodk6w
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych wynosilo 38.292,80 zl tj. 61,8%
planu.
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji

rz~dowej

realizowane przez powiat wykonany

zostal w 99,8% . Wykonanie planu dochod6w ksztahowalo si<t w roz. 70005 - Gospodarka gruntami
i nieruchomosciami (86, I% planu). Cz<tsc niewykorzystanych srodk6w na sfinansowanie prac
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zwiqzanych z regulowaniem stanow prawnych nieruchomosci w systemie ksiqg wieczystych oraz na
sporzqdzanie operatow szacunkowych na potrzeby aktllalizacji oplat rocznych z tytulu uzytkowania
wieczystego

nieruchomosci

Skarbu

Panstwa

zostala

zwrocona

do

Slqskiego

Urz~du

Wojewodzkiego.

Realizacja planu dotacji ce]owej na zadania z zakresu administracji rzqdowej zlecone gminie
zamkn~lo si~

na poziomie 98,2%. Wykonanie planu dochodow wystqpilo :

- w roz. 75108 - Wybory do Sejmll i Senatu (92,9% planu) - nie bylo potrzeby wydatkowania
calosci srodkow przyznanych na przeprowadzenie wyborow w miescie,
- w roz. 85213 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore
swiadczenia z pomocy spotecznej (94,1% planu) - lqczna liczba potrzebnych swiadczen wynosila
363 na tqcznq

kwot~

16.788,74 zL Pozostata kwota dotacji w wysokosci 1.061,26 zl zostala

zwrocona do budzetu Wojewody Slqskiego,
- w roz. 85228 - Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze (78, I % planu) i wiqze

si~

z faktem, iz niektore osoby, ktorym przyznano swiadczenie przebywaly w szpitalach, bqdz zostaly
umieszczone w domach pomocy spolecznej lub swiadczeniobiorcy rezygnowali z uslug.

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumien wykonany zostat w 100,7%.
Nizsza realizacja planu dochodow wystqpita w roz. 85204 - Rodziny zastepcze (89,7% planll)

I

i wiqzata

si~

z mniejszq od planowanej ilosciq wydanych postanowien sqdu orzekajqcych

umieszczenie dzieci w rodzinach zast~pczych na terenie naszego miasta, co mial0 bezposredni
wplyw na wysokosc otrzymanej dotacj i.
Ponadto do budzetu miasta

wptyn~ta

nieplanowana dotacja w kwocie 10.789,34 zl,

dotyczqca zwrotu srodkow za dzieci zamieszkale w Chorzowie, Bytomiu, Rudzie Slqskiej
i Czeladzi, a ucz~szczajqce na religi~ do Swi~tochlowic, za ktore jednostki te Sq zobowiqzane
pokryc koszty zatrudnienia nauczyciela religii

Kosciola Ewangelicko-Augsburskiego oraz

nauczyciela Kosciola Wolnych Chrzescijan.

W stosunku do roku 20 I 0 otrzymane dotacje celowe na zadania wlasne, powiatowe, zlecone
i realizowane na podstawie porozumien byly wyzsze 0 594.245,63 zL
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4.6. Dotacje

ceJowe

w

ramach

program6w

finansowanych

z

udziaJem

srodk6w

europejskich
W roku 20 II plan dochodow w pozycji dotacje celowe w ramach programow finansowanych
z udziafem srodkow europejskich oraz srodkow,

0

ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz usL3 pkt 5

i 6 ustawy lub pfatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich wykonany zostaf w 71,9% planu.
Niepdna realizacja planu wyst<wiia:
- w roz.80195 - Pozostab dziablnosc (72,1% planu - dochody biez'tce i maj'ttkowe) i wynikab
z faktu, iz instytucje posrednicz'tce przekazafY nizsze niz planowano dotacje na realizacjtr
nasttrPuj'tcych projektow unijnych:

•

"SpecjaJne potrzeby - witrksze mozliwosci"

•

"Uczenie sitr przez cafe zycie"

•
•

"Kreatywna szkoia - Pewna przyszfoSC i lepsze perspektywy"
"Podaruj sobie przysziosc - wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow".

w roz.85232 - Centra Integracji Spoiecznej

(64,8% planu) poniewaz refundacja srodkow

z budzetu Unii Europejskiej na realizacjtr projektu inwestycyjnego "Stworzenie sieci Centrow
Inicjatyw Spoiecznych na terenie 4 miast: Bytomia, Chorzowa, Rudy SI'tskiej i Switrtochiowic Adaptacja budynku przy ulicy S'tdowej 1 na Centrum Inicjatyw Spofecznych w Switrtochiowicach"
spiywaia etapowo i pozostaie cztery transze wpfyntrfY do budzetu miasta 19 stycznia 2012 roku,
- w roz.85495 - Pozostaia dziaialnosc

(85,9% planu) i wi'tze sitr z otrzymaniem od instytucji

posrednicz'tcej niepdnej wysokosci dotacji na realizacjtr projektu unijnego "Klub mafolata"
realizowanego przez Zespof SZkOf i Pracy Pozaszkolnej,
- w roz.90002 - Gospodarka odpadami

(53,4% planu) w wyniku przeprowadzonego przetargu

i wyionienia wykonawcy zadania inwestycyjnego pn."Budowa linii do segregacji odpadow
komunalnych

wraz z

infrastruktur't towarzysz'tc't na skfadowisku

odpadow

komunalnych

w Switrtochiowicach" srodki niezbtrdne do realizacji w/w zadania byly mniejsze niz planowano,
w zwi'tzku z tym dofinansowanie z budzetu Unii Europejskiej w roku 20 II byi0 nizsze niz
planowano. Termin zakonczenia zadania ustalono na dzien 30 czerwca 2012 roku, witrc pozostaia
kwota dofinansowania wplynie do budzetu miasta w roku 2012.

W por6wnaniu

do

roku

20 I 0

otrzymane

dotacje

celowe

w

ramach

program6w

finansowanych z udziaiem srodk6w europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w art.5 usLl pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub p1atnosci w ramach budzetu srodk6w europejskich byly wyzsze
04.299.751,76 zL
Strona 19 z 36

Og6fem uzyskane dochody budzetowe w 20 J 1 roku byly wyzsze

0

kwoty 16.052.722,23 zl,

tj.o 11.9% w stosunku do dochod6w uzyskanych w roku 20 I O.

5.

Realizacja planu przvchod6w budietowych.

W roku 2011 Miasto Swiytochfowice zrealizowalo przychody w wysokosci 14.602.829,10 zl,
co stanowifo 113,6% planu.
Zrealizowane przychody

obejmuj~

:

emisjy obligacji jednostki samorz~du terytorialnego w kwocie 10.000.000,00 zl, tj. 100%
planu,
mozliwosc zaangazowania wyzszych niz planowano przychod6w z wolnych srodk6w,
o kt6rych mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.602.829, 10 zl, tj. 113,6% planu.

6. Realizacja planu wydatk6w budietowych.
W roku 2011 zaplanowano wydatki budZetowe na kwoty 162.849.389,04 zl, a poniesiono
wydatki w kwocie 157.223.801,73 Zf, co stanowifo 96,5% planu, z tego:
•

wydatki biezqce: plan 14 1.474.390,04 Zf, wykonanie 137.382.072,85 Zf, tj. 97, I % planu

•

wydatki

maj~tkowe:

plan 2 1.374.999,00 zl, wykonanie 19.84 I .728,88 zl, tj. 92,8% planu.

W og61nej kwocie wykonanych wydatk6w zawarta jest r6wniez realizacja zadan z zakresu
administracji

rz~dowej,

kt6ra zamknyfa si y

kwot~

18.754.029,52 zl, co stanowi og6tem 98,7%

planu, w tym na:
•

zadania z zakresu administracji

rz~dowej

realizowane przez powiat w kwocie 5.861.353,95 zl,

rz~dowej

zlecone gminie w kwocie 12892 675,67 zt,

tj. 99,8 % planu,
•

zadania z zakresu administracji
tj. 98,2% planu.

Szczeg6fow~

realizacjy planu dochod6w i wydatk6w zadan z zakresu administracji rz~dowej

zleconych gminie i realizowanych przez powiat wg dziat6w i rozdziaf6w klasyfikacji budzetowej
przedstawiono w zalqczniku nr 5 i 6 do sprawozdania.
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8ezposrednia realizacja wydatk6w budzetowych dokonywana

byla przez poszczeg61ne

jednostki budzetowe, co przedstawiono w zalqczniku nr 7 do sprawozdania i ksztahowala si y
nastypujqeo:

Jednostka

Kwota

Urz<ld Miejski

% planu

66 955 509,39 zl

93 ,8%

I 81 1 678, 16 zl

98,2%

25991 539,99 zl

98,2%

Powiatowy Urz<ld Pracy

4259012,74 zl

98,7%

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej

3 488 173,82 zl

100,0%

Osrodek Sportu i Rekreacji "SkaIka"

3 519 042,53 zl

99,1%

Straz Miejska

J 244533,49 zl

99,8%

4 13 623,1 I zl

100,0%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru BudowJanego

105 598,48 zl

99,6%

Miejski Zesp6I Orzekania

153007,36 zl

98,7%

Centrum Integracj i Spolecznej

295 104,69 zl

76,7%

Zesp6I Opieki nad Dziecm i do tat 3

212 972,63 zl

87,4%

Miejski Dom Pomocy Spolecznej "Zlota Jesien"
Osrodek Pomocy Spolecznej

Specjalistyczny Osrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie "Przystan"

0

Niepelnosprawnosci

Plac6wki oswiatowe i edukacyjno-wychowawcze (24 jednostki

I

48 774 005,34

99,0%

157223801,73

96,5%

budzetowe) og61em

Wydatki ogolem

Tabela 3. Realizacja wydatkow budzetowych w podziale na jednostki budzetowe w 2011 roku

Szczeg6low<l realizacjy planu wydatk6w wg dziat6w i rozdziaI6w oraz wg grup paragraf6w
klasyfikacji budzetowej przedstawiono w zalqczniku nr 2 i 2a do sprawozdania.
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Natomiast szczeg610wl:t reaJizacjtt wydatk6w majl:ttkowych wg dzia16w, rozdziafOw

zadan

przedstawiono w zalqczniku nr 4 do sprawozdania.
Realizacja

planowanych

wydatk6w

przebiegafa

prawidlowo.

Natomiast

przyczyny

niewykonania planu wydatk6w blldzetowych w poszczeg61 nych rozdzialach w 2011 rokll byly
nastttPlljl:tce :
roz. 01030 - Izby rolnicze;

(30,4% planll) przekazano calosc naleznych 2% wplyw6w

z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach,
roz. 01095 - Pozostala dzialalnosc ; wykonanie w 49,6% pJanll wynika z faktll, iz nie

zachodzila potrzeba uruchomieniasrodk6w zabezpieczonych z dochod6w wlasnych miasta,
gdyz ca10sc wydatkowana byla z dotacji przyznanej ze SIl:tskiego Urzttdll Wojew6dzkiego
w kwocie 197,00 zl na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
roz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu; (wydatki majl:ttkowe)

wykonanie wydatk6w w 78,3% planu, wil:tze sitt z rozpoczttciem przeblldowy ulicy
Brzozowej, natomiast p1atnosci faktur nastl:tPil:t w 2012 roku,
roz. 60016 - Drogi publiczne gminne; (wydatki majl:ttkowe) wykonanie wydatk6w

w 25,5% wynika z faktu, it rozpoczttto budowtt odcinka 1I1icy Imieli, natomiast p1atnosc
za realizacjtt zadania inwestycyjnego nastl:tPi po jego zakonczenill tj. w miesil:tcu kwietniu
2012 roku,
roz. 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomosciamij (wydatki majl:ttkowe) srodki nie

zostaly wydatkowane ze wzglttdll na brak mozliwosci zrealizowania zaplanowanych
wydatk6w na zakllp i nabycie grunt6w,
roz. 71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnegoj

wykonanie planll

wydatk6w w 67,2% planu wil:tze sitt z wydatkowaniem srodk6w za opracowaOle
ekofizjograficzne dla p61nocnej czttsci Lipin w styczniu 2012 roku,
roz. 71012 - Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejj

(wydatki biezqce)

wykonanie tylko w 69,8% wynika z faktu, ze nie zachodzi1a koniecznosc wydatkowania
wyzszych srodk6w na dzialalnosc Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,
roz. 75704 - Rozliczenia z tytulu poreczeii i gwarancji udzielonych przez Skarb
Paiistwa lub jednostke samorz<ldu terytorialnego;

plan zosta1 wykonany w 78,1%

poniewaz nie zachodzi1a koniecznosc wydatkowania wittkszych srodk6w z tytu11l
udzielonych przez miasto porttczen,
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roz. 80103 - Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych; wykonanie w 26,6%
planu, poniewaz przekazano dotacjlt dla miasta Chorzow z tytulu zwrotu kosztow tylko
za

jednego

uczma

bltdqcego

mieszkancem

Swilttochlowic,

a

uczltszczajqcego

do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Chorzow,
roz. 80105 -

Przedszkola specjalne i roz. 80106 -

lone Cormy wychowania

pozaszkolnego; pomlmo podpisanego porozumienia z miastem Bytom w sprawie zwrotu
kosztow

za

kazdego

ucznia

zamieszkalego

na

terenie

miasta

Swit(tochlowice,

a UCzltszczajqcego do przedszkola niepublicznego w Bytomiu, nie wplynt(ly specyfikacje za
zwrot kosztow i nie przekazano planowanych dotacji na ten cel,
roz. 80195 -

PozostaJa dziatalnosc; wykonanie pJanu wydatkow w 52,8% pJanu

spowodowane jest nizszymi niz przewidywano dotacjami przekazywanymi przez instytucje
posredniczqce na realizacjlt projektow unijnych. Ponadto srodki na wydatki majqtkowe na
realizacjlt programow unijnych nie wplynt(ly do budzetu miasta w 2011 roku, a w niektorych
pJacowkach oswiatowych, w zwiqzku z kontynuacjq projektu w kolejnych latach
pozostawiono srodki do wykorzystania w 2012 roku,
roz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki
interwencji

kryzysoweji

nizsze

wykonanie

planu

wydatkow

(77,9%)

wynika

z oszczltdnosci powstalych w zwiqzku z wymianq pieca centralnego ogrzewania na
energooszczt(dny, jak rowniez wprowadzeniem scislej kontroli w zakresie zuzycia energii
elektrycznej w mieszkaniu chronionym, w ktorym przebywali wychowankowie placowek
opiekunczo-wychowawczych,
roz. 85305 - Zlobkii

plan wydatkow na zadania biezqce wykonany zostal w 87,4%

ze wzglt(du na pOiniejsze od planowanego otwarcie klubu dziecit(cego przy ulicy
Harcerskiej, a takZe ze wzglt(du na nierozpoczt(cie dzialalnosci przez Zlobek przy ulicy
Czajora, w zwiqzku z trwajqcymi robotami budowlanymi. Natomiast plan wydatkow
majqtkowych wykonany zostal w 88,7% z uwagi na koniecznosc odstqpienia od umowy
z pierwszym wykonawcq robot zwiqzanych z przebudowq budynku przy ulicy Czajora na
zlobek

i dokonanie ponownego wyboru wykonawcy, spowodowala wydluzenie terminu

realizacji zadania na I kwartal 2012 roku,
roz. 85415 - Pomoc materia Ina dla uczni6wj realizacja planu wydatk6w wynosila 59,2%
planu

i spowodowana byla mniejszq niz zakladano

o udzielenie pomocy materialnej

0

liczbq skladanych wnioskow

charakterze socjalnym. Ponadto niekt6rzy stypendysci nie

rozliczyli silt z cZltsci bqdi calosci przyznanej kwoty stypendium,
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roz. 85495 - Pozostala dzialalnoscj

wykonanie planowanych wydatk6w w rozdziale

w 84,0% planu wiqze sitr z nieotrzymaniem w petnej wysokosci srodk6w od instytucji
posredniczqcej na realizacjtr projektu unijnego "Klub malolata" realizowanego przez Zesp61
Szk61 Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej

w ramach Programu Operacyjnego Kapital

Ludzki wsp6Hinansowanego ze srodk6w Europejskiego

Funduszu Spolecznego oraz

BudZetu Panstwa,

roz. 90001 - Gospodarka sciekowa i oehrona wodj wykonanie planu wydatk6w w 34,3%
wynika z faktu, iz nie wykorzystano zaplanowanych srodk6w na biezqce naprawy
i konserwacje przepompowni przy stawie Kalina, poniewaz Miasto wystqpil0 z wnioskiem
o dofinansowanie ze srodk6w Unii Europejskiej zadania pn."Oczyszczenie i zabezpieczenie
przed wt6rnq degradacjq stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyleglego" .

roz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastaeh i gminaehj

wykonanie planu wydatk6w

(84,5%) wynika z ptatnosci cztrsci faktur za wycinki drzew zagrazajqcych bezpieczenstwu na
terenie miasta oraz za inwentaryzacje dendrologiczne zgodnie z terminem p1atnosci
przypadajqcym na styczen 2012 roku,

roz. 90015 - Oswietlenie ulie, plaeow i drogj

(wydatki majqtkowe) wykonanie planu

w 85,4% wynika z wykonania tylko projektu technicznego oswietlenia ulicy Sqdowej wraz
z kosztorysem inwestorskim, natomiast realizacja zadania nastqpi w 2012 roku,

roz. 90020 -

Wptywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opJat

produktowyehj

wykonanie pJanu wydatk6w (50,0%) wynika z ptatnosci cztrsci faktur

za wydruk plakat6w i ulotek do akcji edukacyjnej 0 obowiqzku sprzqtania po swoich psach,
zgodnie z terminem platnosci przypadajqcym na styczen 2012 roku,

roz. 90095 - Pozos tala dzialalnoscj realizacja wydatk6w w 75,1% planu wynikala z faktu,
iz nie zachodzila koniecznosc przekazania srodk6w na biezqcq dzialalnosc Samorzqdowego
Chorzowsko-Switrtochlowickiego Zwiqzku Wodociqg6w i Kanalizacji,

roz.92118 - Muzeum j plan wydatk6w na zadanie inwestycyjne pn. "Remont i przebudowa
budynku przy ulicy Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego" wykonany
zostal w 65,6% z powodu sfinansowania w 2011 roku tylko wykonania aktualizacji
programu

funkcjonalno-uzytkowego

w

zwiqzku

z

planowanq

organrzacjq

w rewitalizowanym obiekcie Muzeum Powstan Slqskich. Zadanie btrdzie kontynuowane
w 2012 roku, a wniosek

0

wszcztrcie procedury przetargowej na wyb6r wykonawcy zadania

zlozony zostal w miesiqcu lutym br.
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Dodatkowo nalezy zaznaczyc, ze Miasto Switttochlowice realizowalo w roku 2011 zadania
finansowane z udzialem srodkow z Unii Europejskiej na hlCznq kwottt 13.546.239,56 zl
w nastttpujqcych programach, w tym najwittksze to:
1. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogq do rozwoju turystyki
aktywnej w Subregionie Centralnym - Trasy rowerowe na terenie Miasta Switttochlowice"
na kwottt 2.194.160,21 zl,
Projekt zostal zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego oraz
zgodnie z

Priorytetem

[II Turystyka, Dzialanie 3.2. lnfrastruktura okoloturystyczna,

Poddzialanie 3.2.2. lnfrastruktura okoloturystycznaJpodmioty publiczne, Typ projektu I.
Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury
aktywnych form turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Slqskiego na lata 2007-2013 .
W 20 I0 roku w/w projekt przeszedl ocentt forma Ina i merytorycznq przeprowadzanq przez
Instytucjtt Zarzqdzajqcq, zdobywajqc 33,60 punktow na 40 mozliwych.
W dniu 9 wrzesnia 2010 r. pomittdzy Instytucjq Zarzqdzajqcq RPO WSL a Gminq
Switttochlowice zostala podpisana umowa na dofinansowanie zadania.
W 2011 r. w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji wykonano 12 km tras
rowerowych oraz przebudowano 3 km juz istniejqcych szlakow rowerowych. Wykonano
trasy nr 127, 127a, 747, 750, 748, 746, 130 i 4. Dokonano wycinki drzew oraz wykonano
na trasach rowerowych miejsca odpoczynkowe Oawki, stoly, kosze i stojaki na rowery) oraz
dodatkowo malq architekturtt tj. lawki, kosze. Wykonano rowniez oznakowanie pionowe
i poziome na trasach rowerowych oraz ustawiono tablice informacyjne

0

najciekawszych

miejscach pod wzglttdem przyrodniczym i historycznym na terenie miasta Switttochlowice.
Projekt obejmowal rowniez nadzor autorski w trakcie jego realizacji oraz nadzor
uprawnionego inspektora budowlanego.

2. "Budowa linii do segregacji odpadow komunalnych wraz z infrastrukturq towarzyszqcq na
skladowisku odpadow komunalnych w Switttochlowicach" na kwottt 5.487.765,78 zl,
Opis zadania znajduje sitt w czttsci dotyczqcej Wieloletniej Prognozy Finansowej .
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3.

"Tworzenie map akustycznych dJa obszarow okres/onych w ustawie Prawo ochrony
srodowiska dla miasta Swi~tochfowice" na kwot~ 625.860,00 z1.

W

ramach

powyzszej

inwestycji

sporzqdzona

zostala

mapa

akustyczna

miasta

Swi~tochlowjce na potrzeby oceny stanu akustycznego srodowiska. Mapa obejmuje caly
obszar miasta Swi~tochlowice. Mapa ta sklada si~ z cz~sci opisowej i graficznej. Podstaw~
sporzqdzenia mapy akustycznej stanowila metoda pomiarowa, polegajqca na pomiarze
poziomu

diwi~ku

A, w wyznaczonych punktach (reprezentatywnych dla zidentyfikowanych

obszarow podlegajqcych ochronie akustycznej i obszarow "wrazliwych").
Na podstawie otrzymanych wynikow pomiarow metodq obliczeniowq wyznaczone zostaly
wskainiki hafasu LOWN i LN, zgodnie z wytycznymi rozporzqdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie wartosci progowych poziomow halasu (Oz.U. Nr 106,
poz.729 z p6in. zm.).
Mapa akustyczna zostala przygotowana w formie papierowej i elektronicznej w postaci :
- niezakodowanych plikow tekstowych,
- map wektorowych w jednym z powszechnie stosowanych formatow GIS .
Forma mapy akustycznej
udost~pnienie

-

b~dzie

umozliwiala:

jej za pomocq sieci internetowej na potrzeby PaJlstwowego monitoringu

srodowiska,
- wykorzystanie na potrzeby tworzenia i aktua/izacji programu ochrony srodowiska przed
halasem ,
- przedstawienie w postaci informacj i internetowej dla mieszkaJlcow,
innych zainteresowanych osob, zamieszczonej na stronie internetowej

przedsi~biorcow
Urz~du

Miasta

Swj~tochlowice.

Mapa akustyczna dla miasta Swi~toch!owice rna przyczyni6 si~ do pomocy w planowaniu
zagospodarowania przestrzennego miasta, a takZe
srodowiskowego. Oodatkowo

b~dzie

halasem i podejmowanych przez

b~dzie

instrumentem zarzqdzania

irodlem informowania mieszkaJ1coW

Gmin~

0

zagrozeniach

dzialaniach zmierzajqcych do ograniczenia poziomu

halasu w tych miejscach.
4. "Podniesienie jakosci powietrza na terenie miasta Swi~tochlowice poprzez kompleksowq
termomodernizacj~ budynkow Szkol Podstawowych nr 3 i nr 17 w Swi~tochlowicach"

na

kwot~

2.213.318,57 zl,
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Remont i modernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 3
W ramach zadania wykonany zostal remont kapitalny budynku Szkoly Podstawowej nr 3,
kt6rego zakres obejmowal
zewn~trznych,

w szczeg6lnosci:

wymian~

pokrycie dachu pianket poJiuretanowct,

wymian~

dydaktycznych i parkietu w saJi gimnastycznej, remont
wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej,

wymian~

stolarki, docieplenie scian
posadzek

w~z16w

w salach

sanitarnych , wykonanie

instalacji elektrycznej, wodocictgowej

i kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania wraz ze zmianet zr6dta zasiJania, tj. budowet
kotlowni gazowej. Wykonano

izolacj~

scian piwnicznych oraz drenaz opaskowy. Ponadto

wykonane zostal0 boisko wielofunkcyjne poliuretanowe wraz z jego
wykonano plac apelowy oraz ma1et

architektur~,

oswietleniem,

wymieniono ogrodzenie terenu szkoly.

Calkowity koszt w/w zadania wyni6s1 3.066.620,48 zl, w tym w 2011 r. poniesiono wydatek
w wysokosci 2.375.542,48 zL
Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 17 - II etap
W ramach w/w zadania
gazowe, wymieniono

wykonane

instalacj~

towarzyszetcymi, wykonano

zostaly w obydwu budynkach

cieplej wody i cyrkulacji oraz

Ponadto wykonana zostala nawierzchnia z kostki brukowej na

cz~sci

kodownie

niezb~dnymi

centralnego ogrzewania wraz z

instalacj~

szkoly

instalacj~

robotami

odgromowet.

placu szkolnego.

Calkowity koszt II etapu w/w zadania wyni6s1 787.996,02 zL, w tym wydatki poniesione
w 2011 r. - 787.996,02 zL
W czerwcu 20 II r. zostal zlozony wniosek 0 dofinansowanie ze srodk6w RPO WS
w ramach Priorytetu 5. Srodowisko, Dzialania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne ir6dla

energii dla zadan realizowanych w SP nr 3 i SP nr 17 pod nazwet: "Podniesienie jakosci
powietrza na terenie miasta Swi~tochlowice poprzez

kompleksowet termomodernizacj~

budynk6w Szk61 Podstawowych nr 3 i nr 17 w Swi~tochlowicach". Wniosek uzyskal
dofinansowanie, a wplyw srodk6w w wysokosci 3.827.213 zl nastctPi w 2012 roku.
5.

"Swi~tochlowice. Blii:ej nii: myslisz - Promocja teren6w inwestycyjnych miasta" na kwot~

7.380,00 zl,
Opis zadania znajduje
6.

si~

w

cz~sci

dotyczetcej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

"Kreatywna szkola - Pewna przyszlosc i lepsze perspektywy" na kwot~ 11 1.520,15 zl,
W ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Szkola Podstawowa Nr I w okresie od

o1.12.2009r.

do

30.11.2011 r.

realizowala

nr POKL.09.0 1.02-24-066/09.
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ww.

projekt,

na

podstawie

umowy

Plan wydatk6w w rozdz. 80195 wyni6s1 341.989,00 zl. Na dzien 31.12.20 II r. wydatki
zamkn~ly si~

kwotq 111.520,15 zl, co stanowi 32,61 %. Z tego kwot~ 94.792,15 zl stanowiq

wydatki zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej, natomiast

16.728,00 zl to wydatki

zrealizowane z Budzetu Panstwa.
Celem projektu jest wyr6wnanie zyciowego startu dzieci z terenu Swi~tochlowic poprzez
dzialania majqce na celu wyzwolenie ich kreatywnosci w aspekcie przyszlego wyboru
zawodu, a w szczegolnosci wyrobienie pracowitosci i wytrwalosci.
Realizacja projektu miala form~ zaj~e pozalekcyjnych i zaj~e pozaszkolnych oddzialujqcych
na sfer~ poznaWCZq uczni6w (zwi~kszenie wiedzy), na ich postawy spoleczne i dzialania
(rozwijanie indywidualnych zainteresowan).
Priorytetem jest

zach~cenie

dzieci

do dalszego

ksztalcenia

Sl~,

budzenie ambicji

poznawczych i zawodowych, przekonanie ich, ze edukacja rna sens oraz moze bye ciekawa.
Niepelne wykonanie planu wydatk6w spowodowane bylo nieotrzymaniem calosci
srodkow na

realizacj~

projektu w 2011 roku. Termin zakonczenia projektu, ze

rozliczenie finansowe zostal

7. "Uczenie

si~

przesuni~ty

si~

w

cz~sci

8. "Podaruj sobie przyszlose -

na

na dzien 31.03.2012 r.

przez cale zycie" - Programu Comenius na

Opis zadania znajduje

wzgl~du

kwot~

21.995,87 zl,

dotyczqcej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczniow" na

kwot~

263.667,75 zl,

W ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki ww. projekt byl realizowany w 2011
roku przez Zesp6l Szk61 Ekonomiczno - Uslugowych, zgodnie z umOWq nr POKL.09 .0 1.02
24-035/09/02.
Plan wydatk6w w rozdz. 80195 w 20 II roku wyniosl 321.283,00 zl. Na dzien 31.12.20 II r.
wydatki

zamkn~ly si~

kwotq 263.667,75 zl, co stanowi 82 ,07 %. Z tego

kwot~

224.117,65 zl

stanowily wydatki zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej, natomiast 39.550,10 zl

stanowily wydatki zrealizowane z Budzetu Panstwa.
Projekt realizowano w latach 2010 -20 II. Uczestniczylo w nim 90 uczni6w.
Celem glownym Programu Operacyjnego Kapital Ludzki byl wzrost poziomu zatrudnienia
i spojnosci spolecznej. Cel ten realizowany byl m.in. poprzez

aktywizacj~

zawodowq,

zmniejszenie obszarow wykluczenia spolecznego, podniesienie poziomu wyksztalcenia
spoleczenstwa. W ramach Poddzialania 9.1.2 wspierane Sq programy rozwojowe szk6l
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plac6wek

oswiatowych.

Programy

rozwojowe

obejmowa1y

m.ln.

prowadzenie

dodatkowych zajt(c pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kt6re z jednej strony stanowi1y
instrument wyr6wnania szans edukacyjnych uczni6w napotykajqcych na problemy w nauce,
z drugiej strony wzmacnia1y kompetencje kluczowe (lCT, jt(zyki obce, przedsit(biorczosc,
nauki matematyczno - przyrodnicze, itp.) w procesie nauczania.
Projekt mia1 za zadanie m.in. wp1ynqc na zwit(kszenie motywacji do nauki, podniesc wyniki
nauczania, umozliwic nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz umiejt(tnosc
poruszania sit( po wsp6!czesnym rynku pracy.

9. "Specjalne potrzeby - wit(ksze mozliwosci" na kwott( 205.069,05 z1,

Opis zadania znajduje sit( w czt(sci dotyczqcej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

I

10. "Klub ma1olata" na kwott( 487.909,48 z1,

Opis zadania znajduje sit( w czt(sci dotyczqcej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. "Adaptacja budynku przy ulicy Sqdowej I na Centrum Integracji Spotecznej" na kwott(
249.950,14 z1,

Zadanie zakOl1czono i rozliczono. Realizacja rob6t trwa1a od maja 20 lOr. do 28 stycznia
20 II r. Ostateczne rozliczenie zadania z wykonawcq nastqpi10 w I kwartale 2011 r.

Koszta zadania zamknq1 sit( kwotq 2.710.786,92 z1, w tym w 20 II roku poniesiono wydatki
w wysokosci 249.950,14 z1. Dofinansowanie zadania ze srodk6w unijnych wynios10
1.341.719,00 z1.

12. "KOMPAS -

Kompleksowy Program Przeciwdzia1ania Wykluczeniu Spofecznemu"

na kwott( 772.049,83 z1,
Opis zadania znajduje sit( w cZt(sci dotyczqcej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto realizowano nastt(pujqce projekty realizowane przy wsp61udziale srodk6w
unijnych: "R6wni w biznesie" na kwott(

537.689,94 z1, "Droga do zatrudnienia" na kwott(

180.124,47 Zf, "Stawiamy na jakosc II" na kwott( 89.705,83 z1, "Badanie swit(tochtowickiego

rynku pracy w latach 20 I 0-20 15" na kwott( 47.093,00 zt, "Nauka drogq do sukcesu na Slqsku"
na kwott( 16.922,47 z1.
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Og61em poniesione wydatki budzetowe w roku 2011 byly wyzsze

0 kwot~

12.927.599,35 zl

w stosunku do wydatk6w poniesionych w roku 20 I O.

7. Realizacja plan" rozchod6w.

W roku 2011 dokonano z budzetu miasta rozchod6w na

kwot~

6.456.092,50 zl, co stanowilo

100% planu.
Rozchody

obj~ly

calkowitq

:

splat~

kredytu dlugoterminowego z Kommunalkredit Austria w kwocie

2.200.000,00 zl,
splat~ raty pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach na

kwot~

38.000,00 zl (termomodernizacja budynku przy ulicy Lagiewnickiej

62),
splat~ raty pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach na

kwot~

57.559,00 zl ("Program ograniczenia niskiej emisji poprzez

dzialania w zakresie gospodarki cieplnej w wydzielonej cz~sci Swi~tochlowic") ,
calkowitq splat~ pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
kwot~

Wodnej w Katowicach na

7.225,50 zl (termomodernizacja budynku przy ulicy

Katowickiej 4 i 4a),
splat~ 4 rat pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach na

kwot~

62.532,00 zl (modernizacja gospodarki cieplnej

w MDK-u),
splat~ 4 rat pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
kwot~

Wodnej w Katowicach na

162.720,00 zl (termomodernizacja budynku ZSO nr 2 przy

ulicy Sudeckiej),
splat~ 4 rat pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach na

kwot~

54.824,00 zl ("Gminny punkt zbi6rki odpad6w

niebezpiecznych i wielkogabarytowych na skladowisku odpad6w komunalnych"),
splat~ 4 rat pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach na

kwot~

47.500,00 zl (termomodernizacja budynku Gimnazjum

nr 4),
splat~ 4 rat pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach na

kwot~

199.880,00 zl (modernizacja gospodarki cieplnej budynk6w

Szkoly Podstawowej nr 1),
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splat~ 4 rat pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach na kwot~ 23.480,00 z{ (termomodernizacja budynku Gimnazjum
nr 5),
sp{at~ 4 rat pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki

Wodnej w Katowicach na kwot~ 15 .372,00 z{ ("Wykonanie drenazu opaskowego wok6{
ha{dy oraz odtworzenie piezometr6w wok6{ ekranu w celu likwidacji zanieczyszczenia
stawu Kalina"),
sp1at~ 2 rat pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska

Wodnej w Katowicach na kwot~

Gospodarki

37 .000,00 zl (termomodernizacja budynku Przedszkola

nr 12 przy ulicy Harcerskiej),
wykup obligacji serii B emitowanych w Banku Ochrony Srodowiska S.A Centrala
w Warszawie na

kwot~

3.550.000,00 z1.

8. Wynik finansowy realizacji budietu miasta w roku 2011
W roku 20 II dochody budzetowe zosta1y zrealizowane w wysokosci 150.620.109,74 zl,
co stanowi 96,3% planu. Na taki poziom realizacj i dochod6w wp{yn~10 :
•

wykonanie planu dochod6w biezqcych w wysokosci 141.122.144,84 zl, tj. 99,9% planu,

•

wykonanie planu dochod6w majqtkowych w wysokosci 9.497.964,90 zl, tj. 62,5% planu.

Wydatki natomiast uksztahowa1y si~ na poziomie 157.223.801,73 zl, tj. 96,5% planu. Na taki
poziom realizacji wydatk6w

wp1yn~{o

:

•

wykonanie planu wydatk6w biezqcych w wysokosci 137 .382.072,85 z{, tj. 97 , I % planu ,

•

wykonanie planu wydatk6w majqtkowych w wysokosci

19.841 .728,88 zl, tj. 92,8% planu.

Zatem r6Znica mi~dzy faktycznie osiqgni~tymi dochodami i rzeczywiscie zrealizowanymi
wydatkami stanowi deficyt budzetowy w wysokosci 6.603.691,99 zl. Zr6d1em pokrycia deficytu
by1y wolne srodki, 0 kt6rych mowa wart. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 0 finansach publicznych w kwocie
2.853.626,00 zl oraz cz~sciowo obligacje samorzqdu terytorialnego w kwocie 3.750.065,99 z1.
Wynik finansowy z realizacji budzetu miasta po uwzgl~dnieniu kwoty przychod6w i rozchod6w
budzetowych przedstawia tabela nr 4 .
Przychody budzetu miasta w wysokosci 14.602 .829, I 0 zl zosta1y pozyskane z nast~pujqcych ir6del:
z emisji obligacji komunalnych w wysokosci 10.000.000,00 zl,
z wolnych srodk6w pieni~znych w wysokosci 4.602.829, 10 z1.
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na wyplat~ wynagrodzen dJa pedagog6w w pJac6wkach oswiatowych

w kwocie

2.599.993,00 zl.

10. Zobowi<lzania finansowe w budzecie miasta na 31 grudnia 2011 roku.
Zobowietzania finansowe budietu miasta

na koniec 20 II roku wynosil 51.128.462,33 zl

i obejmujet zobowietzania z tytulu :
•

emisji obligacji jednostek samorzetdu terytorialnego w kwocie 43.200.000,00 zl

•

uzyskanych poiyczek z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 2.909.826,29 zl

•

wymagalnych zobowietzan w kwocie 5.018.636,04 zl.

Termin splaty pozyczek przypada na lata 2012-2019, natomiast obligacji komunalnych na lata
2012-2019.
Zobowietzania wymagalne wystcwi1y w Miejskim Zarzetdzie Budynk6w Mieszkalnych na

kwot~

5.011.420,04 zl i dotyczet niezaptaconych faktur za dostaw~ towar6w i uslug oraz naleznych zaliczek
za eksploatacj~ do wsp61not mieszkaniowych, a takze w Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej na kwot~ 7.216,00 zl i dotyczet niezaplaconego trwalego zarzetdu nieruchomosciami
stanowietcymi wlasnosc Skarbu Panstwa za lata 2008-201 I.
W budzecie miasta wyst~pujet r6wniez zobowietzania niewymagalne za rok 2011, kt6rych termin
platnosci przypada w roku 2012. Zobowietzania te
a ich stan na dzien 31 grudnia 2011 roku wyni6s1

wyst~pujet

w miejskich jednostkach budzetowych,

8.822.680,95 zl, co przedstawiono w tabeli nr 5

oraz zalqczniku nr 7 do sprawozdania.
Zobowietzania niewymagalne jednostek budzetowych dotyczet:
podatku od wynagrodzen, skladek na ubezpieczenia spoleczne

na fundusz pracy od

wynagrodzen wyplaconych w grudniu 201 I r.,
dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 20 I 1 r. (13-ta pensja),
faktur za

dostaw~

energii i uslug z terminem platnosci w roku 2012,

faktur za realizacj~ zadan inwestycyjnych z terminem platnosci w roku 2012.
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Rozchody budzetu

zwi~zane

by1y ze

splat~:

kredytow d1ugoterminowych w wysokosci 2.200.000,00 zl,
sp1at~ pozyczek z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w wysokosci 706.092,50 zl,
wykupem obligacji

samorz~dowych

w wysokosci 3.550.000,00 zL

Wynik finansowy z realizacji blldzetll po lIwzgl ydnieniu kwoty przychodow

rozchodow

budzetowych jest dodatni i wynosi 1.543.044,61 zl, co wynika z ponizszej tabeli:
I.

Uzyskane dochody

2.

Uzyskane przychody

150.620.109,74 zl
14.602.829,10 zl

Razem
3.

Poniesione wydatki

4.

Zrealizowane rozchody

165.222.938,84 zl

157.223.801,73 zl
6.456.092,50 z1

Razem

163.679.894,23 zl

Wynik finansowy (poz. 1+2-3-4)

1.543.044,61 zl

Tabela 4. Wynik finansowy na koniec 2011 roku
Realizacjy budzetu miasta

przedstawiaj~c~

wynik finansowy zaWlera Zalqcznik nr 3 do

sprawozdania.

9. Stan srodk6w pienifZnych miasta w dniu 31 grudnia 2011 roku.
Na dzien 31 grudnia 20 II roku stan srod kow pieniyznych na rachunku jednostki

samorz~du

terytorialnego wynios13.674 .061,03 zt, w tym :
•

srodki pozosta!e na rachunkach budzetu miasta w kwocie 197.038,79 z1,

•

srodki niewykorzystanych dotacj i w rokll 20 11, ktore zosta1y zwrocone do budzetu
Wojewody SI~skiego w miesi~cu styczniu w kwocie 693.029,24 z1,

•

srodki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczen br. w kwocie 2.783.993,00 zl,
z tego :
na wyplaty wynagrodzen dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w kwocie 184.000,00 zl,
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Wysokosc

Jednostka budzetowa

zobowi~zan

niewymagalnych

Urzqd Miejski

3.138.542,72 z}

Osrodek Pomocy Spo}ecznej

482.983,12 z}

Miejski Dom Pomocy Spolecznej "Zlota Jesien"

150.345,29 z}

Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej

25 .597,26 zl

Osrodek Sportu i Rekreacji "Skalka"

234.605,70 zl

Powiatowy Urzqd Pracy

248.514,01 z}

Centrum Integracj i Spolecznej

18248,85 zl

Specjalistyczny Osrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w
28.056,50 z}
Rodzinie "Przystan"
Straz Miejska

I 12.233,09 zl

Zespol Opieki nad Dziecmi do lat 3

1.026,32 zl

Miejski Zespol Orzekania 0 Niepelnosprawnosci

8.540,39 zl

Placowki oswiatowe i edukacyjno-wychowawcze

4.373.987,70 zl

(28iednostek budzetowych)

Ogolem
Tabela 5.

Zobowi~zania

8.822.680,95 zl

niewymagalne jednostek budzetowych za 2011

11. Dotacje udzielone z budzetu miasta.
W budzecie miasta zaplanowano

kwot~

dotacji podmiotowych, przedmiotowych

i celowych w wysokosci 15.872.697,00 zl. Wykonanie dotacji w 20 II roku zamkn~lo si~
kwotq 15.642.630,88 zl, co stanowil0 98,55 % planu.
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Szczeg610wy podzial dotacji przedmiotowych, podmiotowych

celowych

przedstawiono

w zalqcznikach nr 8-10 do sprawozdania.

12. Dzialalnosc finansowa zakJadu budzetowego.
W Swiytochlowicach w formie zakladu budietowego dziala Miejski Zarzqd Budynk6w
Mieszkalnych, przy ul. Tunelowej 2.
W roku 2011 MZBM uzyskal przychody w wysokosci

36.885.969,49 zl, kt6ra to kwota

stanowila 98,3 % wykonania planu przychod6w.

Stan srodk6w obrotowych zakladu budietowego na poczqtek 2011 roku wynosi-l 211 .029,92 zl,
natomiast na dzien 31 grudnia 2011 roku wynosi1268.689,41 zl. W

kwocie przychod6w zostala

ujyta dotacja przedmiotowa z budietu miasta otrzymana przez zaklad budietowy w kwocie
453.553,00 zl z przeznaczeniem na dofinansowanie koszt6w realizacji remont6w w budynkach
komunalnych administrowanych przez MZBM.

Koszty zakladu budietowego, na koniec roku wyniosly 36.828.310,00 zl, czyli 98, I % planu.
Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaklad budietowy wydal 252.118,40 zl, tj . 69,6% planu czyli
0,7% -lqcznej kwoty koszt6w.
Ponadto MZBM otrzymal dotacjy celowq z budietu miasta na finansowanie lub dofinansowanie
koszt6w rea1izacji inwestycji zakladu budietowego w kwocie 200.000,00 zl.

Szczeg610we sprawozdanie z realizacji planu przychod6w i koszt6w Miejskiego Zarzqdu
Budynk6w Mieszkalnych w 2011 roku przedstawiono w zalqczniku Nr 11 do sprawozdania.

13. Konta dochodow wlasnych jednosteJ{ budzetowvch
Na wyodrybnionych rachunkach dochod6w, zgodnie z art. 223 ust. I ustawy 0 finansach
publicznych, plac6wki oswiatowe systematycznie gromadzily srodki finansowe.
Uzyskiwano je za pobyt dzieci w przedszkolach ponad norm y programowq, za wynajem sal
gimnastycznych

i lekcyjnych

innym

podmiotom

gospodarczym

na cele

edukacyjne,

otrzymywanych prowizji i odsetek, darowizn w postaci pieniyinych oraz dziyki sponsorom.
Uzyskane w 2011 roku dochody zostaly wydatkowane na bieiqce funkcjonowanie jednostek,
miydzy innymi na:
- doposaienie i modernizacjy pracowni klasowych,
- poprawy warunk6w bezpieczenstwa uczni6w,
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popraw~

i

zwi~kszenie

wydajnosci kuchni

swietiic,

- dofinansowanie do posilk6w,
- przeprowadzanie drobnych remont6w.

Pozyskane srodki finansowe pozwolily na podwyzszenie jakosci pracy w plac6wkach
oswiatowych

w

zakresie

ksztalcenie

i

wychowania

oraz

podwyzszenie

bezpieczenstwa

uczni6w i pracownik6w.
Dochody i wydatki zreaiizowano zgodnie z pJanem finansowym.
Srodki finansowe pozostaj<\.ce na rachunku na dzien 31.12.20 II r. tj. 986,09 zl,
zgodnie z zapisami ustawy

0

zostaly

finansach publicznych odprowadzone na rachunek budzetu jednostki

samorZ<tdu terytorialnego.
Sprawozdanie z realizacji planu dochod6w rachunku dochod6w jednostek,

0

kt6rych mowa

w art.223 ust.l, oraz wydatk6w nimi finansowanych w 20 II roku przedstawiono w zalqczniku Nr 12
do sprawozdania.

Swi~tochlowice, 30 marca 2012 roku
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NFORMACJA
o

KSZTAtTOWANIU SI~ WIELOLETNIEJ
FINANSOWEJ MIASTA SWlf;TOCHLOWICE
W 2011 ROKU

PROGNOZY

1. Informacje og6lne
Wieloletnia

Prognoza

Finansowa

zostala

przyj Gta

Uchwa1q

Rady

Miejskiej

w Swi~tochiowicach Nr V 12211 1 z dnia 16 lutego 2011 roku.
Limity wydatk6w na wieloletnie przed si\wz i\c ia z tytulu por~czen udzielonych przez
Miasto Swi~tochiowice okreslono do 2022 roku. w zwiqzk u z tym wieloletnia prognoza
finansowa sporzqdzona zostaia do tego roku.
Wieloletnia prognoza finansovva okreSlala dla kazdego roku obj ~tego prognozq:
1) dochody biezqce oraz wydatki biezqce budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
w tym na obs-lug~ drugu. gwarancje i por~czenia.
2) dochody majqtkowe. \\ tym dochody ze sprzedazy majqtku, oraz wydatki majqtkowe
budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
3) wynik budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego.
4) przeznaczenie nadwyzki albo spos6b sfinansowania defic yt u.
5) przychody i rozchody budzetu jednostki samoL'qdu terytorialnego, z uwzgl~dnieniem
drugu

zaciqgni~tego

oraz planowanego do

zaciqgni~cia ,

6) kwot~ diugu jednostki samorzqdu terytorialnego oraz spos6b sfinansowania spraty
diu g u zgodnie z tabelq nr 2 j 3 do uchwaiy.
7) objasnienia

przyj~tych

wa J1osci.

W wydatkach tych wyszczeg61niono takZe:
1) kwot\ wydatk6w biezqcych i majqtkowych wynikajqc ych z limit6w \vydatk6w na
planowane i realizowane

pr ze dsi~wzi~cia,
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2) kwotc( wydatk6w na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane oraz wydatki zwi£tzane
z funkcjonowaniem organ6w jednostki samorZ<ldu terytorialnego.
W

ramach

wieloletniej

prognozy

finansowej

okreslono

wykazy

realizowanych

przedsiC(wziC(c wieloletnich w podziale na biez£tce i maj£ttkowe:
1) programy, projekty lub zadania, w tym zwi£tzane z programami finansowanymi

z udzialem srodk6w,

0

kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

0

finansach

publicznych,
2) umowy, kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nastC(pnych jest niezbC(dna
do zapewnienia ci<tglosci dzialania jednostki i z kt6rych wynikaj£tce platnosci
wykraczaj£t poza rok budzetowy;
3) gwarancje i porC(czenia udzielane przezjednostki samorz£tdu terytorialnego.
W 2011 roku Miasto nie zawado um6w

0

partnerstwie publiczno prywatnym, st£td brak

przedsiC(wziC(c 0 tym charakterze.
W ramach powyzszego podzialu szczeg6lowo, odrC(bnie dla kaZdego przedsiC(wziC(cia
wskazano:
1) nazwC( i cel,

2) jednostkC( organizacyjn£t odpowiedzialn£t za realizacjC( lub koordynuj£tc£t wykonywanie
przedsiC(wziC(cia,
3) okres realizacji i l£tczne naklady finansowe,
4) limity wydatk6w w poszczeg6lnych latach,
5) limit zobowi£tZail.
Wieloletnia prognoza finansowa opierala siC( na analizie realizacji wielkosci budzetowych
z lat poprzednich. Dodatkowo przyjC(to zalozenie realistycznego poziomu dochod6w, a co za
tym idzie mozliwosci realizacji wydatk6w na lata objC(te prognoz£t.
Pocz£twszy od roku 2011 zastosowano zasadC( zr6wnowaZenia wydatk6w biez£tcych
dochodami biez£tcymi, szczeg6lnie zwracaj£tc uwagC( na realne mozliwosci pozyskiwania
dochod6w biez£tcych. Wieloletnia prognoza finansowa zaklada pOCZ£twszy od roku 2012
stopniowe i ci<tgle zrnniejszanie wydatk6w w stosunku do dochod6w, celem zrnniejszenia
defi cytu , a co za tym idzie zadluzenia miasta oraz czC(sciowego zaangaZowania nadwyzki
budzetowej na splatc( zobowi£tZaI1 zaci<tgniC(tych w latach poprzednich.
Plan wydatk6w maj£ttkowych w roku 2011 okreslono na dosc wysokim poziomie,
co zwi£tzane bylo z koniecznosci£t dokonczenia kilku rozpoczC(tych inwestycji oraz

Strona 2 z 14

z koniecznosci~ zapewnienia wkladu wlasnego dla inwestycji realizowanych z udzialem
srodkow z Unii Europejskiej.
W ramach prognozy, zgodnie z wymogami ustawy

0

finansach publicznych, wyodr((bniono

rowniez kwot(( wydatkow na wynagrodzenia i skladki od nich naIiczane oraz wydatki
zwi~zane

z funkcjonowaniem organow jednostki samorz~du terytorialnego.

K wota dlugu jednostki samorlltdu terytorialnego w latach 2011-2013, okreslona zgodnie
z uregulowaniami ustawy

finansach publicznych, nie przekracza wskainikow

0

wynikaj~cych

z art. 169 i 170 tej ustawy. Natomiast od roku 2014 przyj((to wymagan~ przepisami wielkosc
wskainika obliczonego na podstawie art. 243 ustawy
z ktorym relacja

l~cznej

finansach publicznych, zgodnie

0

kwoty splat rat kredytow, pozyczek, wykupu papierow

wartosciowych oraz potencjalnych splat kwot por((czen do planowanych dochodow og61em
w latach 2011-2013, przekroczy
biez~cych

relacji dochodow
pomniejszonych

0

wydatki

sredni~ arytmetyczn~ obliczon~

powi((kszonych

biez~ce

dla ostatnich trzech lat

dochody ze sprzedazy

0

maj~tku

oraz

do dochodow ogolem (zalqcznik nr 13).

W wykazach przedsi((wzi((c nie uj((to pozostalych umow wieloletnich dotyclltcych np.
wyplaty wynagrodzen, oplat za media, dla ktorych nie mozna jednoznacznie okreslic
wszystkich elementow wynikaj~cych z art. 226 ust. 3 ustawy
Wieloletnia prognoza
wynikaj~ce

w

z art. 228 ust. 1 ustawy
zaci~ania

1) do

finansowa

zal~cznikach

0

zawierala

0

finansach publicznych.

upowai:nienia

finansach publicznych do

zobowi<\Zall zwi<\Zanych z

dla

zaci~ania

realizacj~

prezydenta

miasta

zobowi<\Zan:

przedsi((wzi((c, okreslonych

nr 1, 2, 3 do Uchwaly;

2) do zaci~ania zobowi~zall z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym
i w latach nast((pnych jest niezb((dna do zapewnienia
i z ktorych

wynikaj~ce

platnosci

wykraczaj~ poza

ci~losci

dzialania jednostki

rok budzetowy.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
1. Zmiana

na

dzien

30

marca

2011

roku

-

Uchwala

Rady

Miejskiej

w Swi~tochlowicach N r VII48111
W zwi¢u ze zmian~ uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu miasta na rok 2011
wynikaj~c~

z koniecznosci dokonania zmian po stronie dochodow, wydatkow, przychodow

budzetu miasta, a co za tym idzie

zmian~

ostatecznej kwoty deficytu i zrodel jego

finansowania wielkosci te w WPF wynosily odpowiednio:
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-

dochody 153.707.374,00 zl, w tyro dochody biez<\.ce 135.941.145,00 zl.

-

wydatki 160.104.907,00 zl, w tym wydatki bie4ce 136.387.787,00 zl.

-

kwota planowanego deficytu wynosi 6.397.533,00 zl.

-

kwota przychod6w z wolnych srodk6w wynosi 2.853.626,00 zl, jako jedno ze ir6del
finansowania planowanego deficytu.
Zmianie ulegla tresc zal<\.cznika pn. "Wykaz przedsi~wzi~c do WPF - Wydatki bie4ce

- Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym zwi<\.zane z programami finansowanymi
z udzialem srodk6w,

0

kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.)" do uchwaly
Nr V122111 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Swi~tochlowice na lata 2011 - 2022 w zwi¢u ze
zmian<\. sposobu finansowania zadania pn. "Uczenie si~ przez cale zycie - Program
Comenius".

2. Zmiana

na

dzien

25

maja

2011

roku

-

Uchwala

Rady

Miejskiej

w Swi~tochlowicach Nr VII/76/11
Opieraj<\.c

si~

na zmianie uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu miasta na rok 2011 oraz

uwzgl~dniaj<\.c decyzje Wojewody Sl<\.skiego, kt6re wplyn~ly w okresie mi~dzy sesyjnym

maj<\.ce wplyw na

kwot~

dochod6w i wydatk6w budzetu miasta, dochody i wydatki

budzetowe w WPF wynosily odpowiednio:
-

dochody 154.226.289,00 zl, w tym dochody biez<\.ce 136.460.060,00 zl.

-

wydatki 160.623.822,00 zl, w tym wydatki biez<\.ce 136.906.793,00 zl.
Ponadto zmianie ulegla tresc zal<\.cznika pn. "Wykaz

przedsi~wzi~c

do WPF -

Wydatki maj<\.tkowe - Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tyro zwi<\.zane
z programami finansowanymi z udzialem srodk6w,
ustawy

0

finansach

publicznych"

do

0

kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

uchwaly

Nr

V/22/11

Rady

Miejskiej

w Swi~tochlowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Swi~tochlowice na lata 2011 - 2022 w zwi'lZku z oszcz~dnosciami w realizacji
zadania inwestycyjnego pn. "Termomodemizacja budynku Przedszkola nr 11".

3. Zmiana na

dzien

29 czerwca 2011

roku

- Uchwala

Rady Miejskiej

w Swi~tochlowicach N r VIII/94/11
W zwi'lZku ze zmian<\. uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu miasta na rok 2011 oraz
uwzgl~dniaj<\.c decyzje Wojewody Sl<\.skiego, kt6re wplyn~ly w okresie mi~dzy sesyjnym
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maj<tce wplyw na

kwot~

dochod6w i wydatk6w budzetu miasta, dochody i wydatki

budzetowe w WPF wynosily odpowiednio:
-

dochody 155.009.190,00 zl, w tym dochody biez&.ce 136.680.961,00 zl.

-

wydatki 161.406.723,00 zl, w tym wydatki biez&.ce 137.127.694,00 zl.
Ponadto zmianie ulega tresc zal&.cznika pn. "Wykaz przedsi~wzi~c do WPF - Wydatki

maj&.tkowe - Wielo1etnie programy, projekty lub zadania, w tym zwi&.zane z programami
finansowanymi z udzialem srodk6w,

0

kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

o finansach publicznych" do uchwaly Nr V/22111 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia
16 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Swi~tochlowice na
lata 2011 - 2022 w zwi¢u z wprowadzeniem zadania pn. "Moje boisko Orlik 2012".
4. Zmiana

na

dzien

3

sierpnia

2011

roku

-

Uchwala

Rady

Miejskiej

w Swi~tochlowicach Nr IXl113/11
Uchwal~

Rady

Miejskiej

finansowania zlobka i klub6w

podj~to

dzieci~cych

w zwi'lZku z koniecznosci&. zapewmema

do konca 2011 roku, oraz

uwzgl~dniaj&.c

decyzje

Wojewody Sl&.skiego, kt6re wplyn~ly w okresie mi~dzy sesyjnym maj&.ce wplyw na kwot~
dochod6w i wydatk6w budzetu miasta, dochody i wydatki budzetowe w WPF wynosily
odpowiednio:
-

dochody 155.649.068,00 zl, w tym dochody biez&.ce 136.910.839,00 zl.

-

wydatki 162.046.601,00 zl, w tym wydatki bieli\.ce 137.267.572,00 zl.
Zmiana nie obejmowala wykaz6w przedsi~wzi~c Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Zmiana

na

dzien

31

sierpnia

2011

roku

-

Uchwala

Rady

Miejskiej

w Swi~tochlowicach Nr Xl117/11
W zwi'lZku ze zmian&. uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu miasta na rok 2011
oraz uwzgl~dniaj&.c decyzje Wojewody SI'lSkiego, kt6re wplyn~ly w okresie mi~dzy sesyjnym
maj&.ce wplyw na

kwot~

dochod6w i wydatk6w budzetu miasta, dochody i wydatki

budzetowe w WPF wynosily odpowiednio:
-

dochody 155.724.588,00 zl, w tym dochody biez&.ce 138.515.044,00 zl.

-

wydatki 162.122.121,00 zl, w tym wydatki biez&.ce 138.854.777,00 zl.
Uchwal~

realizacj~

Rady Miejskiej

podj~to

w zwi'lZku z mozliwosci&. uzyskania dotacji na

projektu pn. "Kreatywna szkola - Pewna przyszlosc lepsze perspektywy"

wsp61finansowanego ze srodk6w Unii Europejskiej i budZetu panstwa, uzyskaniem
dodatkowych srodk6w na kontynuacj~ realizacji projektu pn."Klub Malolata", mozliwosci&.

I
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uzyskania dotacji celowej na
mozliwosci~

realizacj~

prograrnu pn. "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie",

otrzymania dodatkowych srodk6w na

zatrudni eni a" ,

mozliwosci~

kontynuacj~

otrzymania dodatkowej dotacji na

prograrnu pn. "Droga do

kontynuacj~

realizacji projektu

system owego pn. "Kompas", uzyskaniem wyzszej niz planowano dotacji z Wojew6dzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy sr6droczne dzieci tzw.
"Zielone szkoly", uzyskaniem dywidendy od Sl~skiej Telewizji Miejskiej.
Ponadto w

zwi~zku

z

przeprowadzon~ analiz~

realizacji dochod6w budzetowych

w okresie I p6lrocza 2011 roku i uzyskaniem wyzszych niz planowano dochod6w
zwi~kszono

w niekt6rych ir6dlach,

dochody w podatku od nieruchomosci od os6b prawnych,

podatku od nieruchomosci od os6b fizycznych, podatku od srodk6w transportowych od os6b
prawnych, podatku rolnym oraz w oplacie za zaj~cie pasa drogowego.
lednoczesnie po przeprowadzonej analizie realizacji dochod6w ze sprzedaZy mienia
komunalnego zmniejszono plan dochod6w z uwagi na brak mozliwosci zakonczenia jeszcze
w tym roku procedur sprzedazy wszystkich wytypowanych nieruchomosci.

6. Zmiana na dzien 28 wrzesnia 2011

roku - Uchwala Rady Miejskiej

w Swirtochlowicach Nr XI/137/11
W

zwi~zku

ze

zmian~

uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu miasta na rok 2011

oraz uwzgl~dniaj~c decyzje Wojewody Sl~kiego, kt6re wplyn~ly w okresie mi~dzy sesyjnym
maj~ce

wplyw na

kwot~

dochod6w i wydatk6w budzetu miasta, dochody i wydatki

budzetowe w WPF wynosily odpowiednio:
-

dochody

156.849.944,00 zl, w tym dochody

biez~ce

139.640.400,00 zl.

-

wydatki

163.247.477,00 zl, w tym wydatki

biez~ce

139.858.933,00 zl.

Zmiana nie obejmowala wykaz6w przedsi~wzi~6 Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7. Zmiana na dzien 26 paidziernika 2011 roku - Uchwala Rady Miejskiej
w Swirtochlowicach Nr XI1/142/11
W zwi'\.Zku ze

zmian~

uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu miasta na rok 2011 oraz

uwzgl~dniaj~c decyzje Wojewody Sl~skiego, kt6re wplyn~ly w okresie mi~dzy sesyjnym
maj~ce

wplyw na kwot~ dochod6w i wydatk6w budzetu miasta, dochody i wydatki

budzetowe w WPF wynosily odpowiednio:
-

dochody

156.967.217,00 zl, w tym dochody

biez~ce

139.757.673,00 zl.

-

wydatki

163.364.750,00 zl, w tym wydatki

biez~ce

139.757.673,00 zl.
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W cz~sci WPF dotycz'lcej "Wykazu przedsi~wzi~c do WPF - Wydatki maj'ltkowe Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym zwiqzane z programami finansowanymi
z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

0

finansach publicznych"

do uchwaly Nr V122/11 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 16 lutego 2011 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Swi~tochlowice na lata 2011 - 2022
wprowadzono zadanie pn. "Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skalka w Swi~tochlowicach,
jako miejsca rekreacji i wypoczynku".

8. Zmiana na dzien 29 listopada 2011

roku - Uchwala Rady Miejskiej

w Swiftochlowicach Nr XIII/1S2/11
W zwiqzku ze zmian'l uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu miasta na rok 2011 oraz
uwzgl~dniaj'lc decyzje Wojewody Sl¥kiego, kt6re wplyn~ly w okresie mi~dzy sesyjnym

maj'lce wplyw na

kwot~

dochod6w i wydatk6w budzetu miasta, dochody i wydatki

budzetowe w WPF wynosily odpowiednio:

W

-

dochody

157.104.424,00 zl, w tym dochod6w biez'lcych 140.986.855,00 zl.

-

wydatki

163.501.957,00 zl, w tym wydatk6w biez'lcych 141.205.388,00 zl.

ramach

wykazu

wieloletnich

przedsi~wzi~c

dotycz'lcych

wydatk6w

bieZ<tcych

wprowadzono do WPF dwa projekty:
- " Indywidualizacja nauczania w

swi~tochlowickich

realizowany przez Wydzial Edukacji

Urz~du

wprowadzony r6wniez do cz~sci dotycz'lcej
- "Mam zaw6d - mam

prac~

szkolach podstawowych w klasach I-III"

Miejskiego (w

przedsi~wzi~c 0

cz~sci

wydatk6w maj'ltkowych

charakterze maj'ltkowym),

w regionie" realizowany przez Zesp61 Szk61 Ekonomiczno -

Uslugowych oraz Zesp61 Szk61 Specjalnych.
Dokonano r6wniez zmiany wykazu wieloletnich
maj'ltkowych. Uaktualniono kwoty
oraz dodano nowe

przedsi~wzi~c,

przedsi~wzi«cia 0

przedsi~wzi~c

w ramach wydatk6w

kt6re juz wczesniej wprowadzono do WPF

charakterze maj'ltkowym:

- "Przebudowa ul. Kubiny" - realizowany przez Wydzial Dr6g i Most6w Urz«du Miejskiego,
- "Budowa miejsc parkingowych na terenie miasta" - realizowany przez Wydzial Dr6g
i Most6w Urz«du Miejskiego,
- "Sl'lska Karta Uslug Publicznych" - realizowany przez Wydzial Obslugi Mieszkanc6w

I

Urz~du

I

Referat Informatyki Urz«du Miejskiego.

Miejskiego,

- "Wykonanie sieci szerokopasmowej dla Miasta Swi~tochlowice" - realizowany przez

,
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9. Zmiana

na

dzien 21

grudnia 2011

roku

- Uchwala

Rady Miejskiej

w Swi~tochlowicach Nr XIII/152/11
W zwi¢u ze zmian'l. uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu miasta na rok 2011 oraz
uwzgl~dniaj'l.c decyzje Wojewody SI£tSkiego, kt6re wplyn~ly w okresie mi~dzy sesyjnym

maj'l.ce wplyw na kwot~ dochod6w i wydatk6w budzetu miasta, dochody i wydatki
budzetowe w WPF wynosily odpowiednio:
-

dochody

156.334.871,04 zl, w tym dochod6w biez'l.cych 141.138.072,04 zl.

-

wydatki

162.732.404,04 zl, w tym wydatk6w biez'l.cych 141.357.405,04 zl.

Dokonano r6wniez zmiany wykazu wieloletnich przedsi~wzi~c do WPF - wydatki biez'l.ce
poprzez wprowadzenie zadania pn. " Swi~tochiowice. Blizej niz myslisz - Promocja teren6w
inwestycyjnych miasta" - kt6ry realizowany

b~dzie

przez Wydzial Promocji Miasta

Urz~du

Miejskiego.

3. Realizacja przedsiewziec
3.1. Wydatki

biei~ce

- Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym

z programami finansowanymi z udzialem srodk6w,
pkt 2 i 3 ustawy

0

0

zwi~zane

kt6rych mowa wart. 5 ust. 1

finansach publicznych (za/qcznik nr 14):

a. "Uczenie si~ przez cale Zycie - Program Comenius"

Szkola Podstawowa Nr 2 w ramach programu pozyskala srodki z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji. Program realizowany jest na podstawie umowy nr 2010-1-Es1
COM06-20388 5.
Plan wydatk6w w rozdz. 80195 wyni6sI43.009,00 zl. Na dzien 31.12.2011 r. wydatki
zamkn~ly si~

kwot'l. 21.995,87 zl, co stanowi 51,14% planu. Calosc wydatk6w

stanowily srodki z funduszy Unii Europejskiej.
Program sektorowy Comenius pt. "Szkoly bez przemocy" realizowany jest przez
Szkol~

Podstawow'l. Nr 2 w okresie od 2010 - 2012 roku wraz ze szkolami

z Hiszpanii, Wloch, Anglii, Cypru, Finlandii, Francji oraz Turcji. Celem projektu jest
pomoc uczniom znajduj'l.cym

si~

w trudnych sytuacjach rodzinnych i osobistych,

kt6rzy maj'l. problemy w zachowaniu
Realizacja projektu pozwoli na
umozliwia

I

wymian~

si~

popraw~

w szkole i w srodowisku r6wiesnik6w.

atmosfery i dyscypliny w szkole, a takZe

doswiadczen w tym obszarze z nauczycielami z innych kraj6w

europejskich. Wsp6lpraca z innymi pailstwami pozwala nauczycielom poszerzyc
wiedz~

w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. W 2011
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roku szkola zrealizowala wyjazd do Turcji i Francji oraz wizyt~ wsp6lpracuj~cych
z ni~ szk61. Program kontynuowany
b. "Specjalne potrzeby -

wi~ksze

b~dzie

w 2012 roku.

mozliwosci".

Powyzszy projekt jest realizowany od wrzesnia 2010 roku przez Zesp61 Szk61
Specjalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, na podstawie

umowy nr POKL.09.0 1.02-24-053/09-0 1.
Plan wydatk6w w rozdz. 80195 w 2011 roku wyni6s1 207.609,00 zl. Wydatki
zamkn~ly si~ kwo~

205.069,05 zl, co stanowi 98,78 % planu. Z tego

kwot~

174.307,55 zl stanowily wydatki zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej,
natomiast 30.761,50 zl to wydatki zrealizowane ze srodk6w Budzetu Panstwa.
W ramach projektu realizowane byly
obj~tych

nast~puj~ce zaj~cie

dodatkowe dla uczni6w

wsparciem:

- warsztaty malych fonn witraZowych,
- warsztaty dziennikarskie z elementami infonnatyki i j~zyk6w obcych,
- psie zaprz~gi z elementami dogoterapii,
-

zaj~cia

motywacyjne z psychologiem oraz wykorzystaniem metody EEG

Biofeedback.
Program kontynuowany
c. "Program

KOMP AS

b~dzie

w 2012 roku.

kompleksowy

program

przeciwdzialania

wykluczeniu

spolecznemu".
Projekt realizowany jest od roku 2010 przez Osrodek Pomocy Spolecznej
w Swi~tochlowicach. Plan wydatk6w na 2011 rok w wysokosci 838.831,00 zl zostal
wykonany w kwocie 772.049,83 zl, co stanowi 92,04% planu.
W ramach projektu

obj~to

wsparciem 120 os6b na podstawie kontrakt6w socjalnych

oraz porozumien z uczestnikami, zgodnie z

przyj~tymi

Wsr6d uczestnik6w bylo 105 kobiet oraz 15

zasadami naboru uczestnik6w.

m~zczyzn.

Zastosowano wiele fonn

wsparcia uczestnik6w:
- podnoszenie kompetencji zawodowych: konsultacje z

doradc~

zawodowym,

warsztaty edukacyjne dla bezrobotnych, treningi poszukiwania pracy,

I

- podniesienie

umiej~tnosci

specjalistyczne -

zyciowych i kompetencji spolecznych: poradnictwo

prawnik, psycholog, wsparcie asystenta rodziny, warsztaty

psychologiczno-terapeutyczne dla rodzin, warsztaty kompetencji rodzicielskich,
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poprawy wizerunku, warsztaty dla rodzicow dzieci do lat 3, zakupy vouchera na uslugi
spoleczne,
- kursy zawodowe: kucharz, opiekun osob starszych, kelner - barman z obslug,\:
fiskalnct, operator koparko - ladowarki, magazynier z obslug,\: wozkow widlowych,
pracownik budowlany - murarz, tynkarz.
Nizsze wykonanie wynikalo g16wnie z poznym podpisaniem aneksu do umowy
z Instytucj,\: Posrednicz,\:c,\: (29 czerwca 2011 r.), co skutkowalo poiniejsz,\: realizacj,\:
zaplanowanych dzialan, ponadto po przeprowadzeniu procedur przetargowych
zgodnie z us taw'\: Prawo zamowien publicznych wyloniono wykonawcow, ktorzy
zaoferowali ceny uslug mniejsze niz zakladano lub wyplacano w latach poprzednich.
Program kontynuowany

b~dzie

w 2012 i 2013 roku .

d. "Klub malolata".
W 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Zespol Szkol

Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej realizowal powyzszy projekt na podstawie
umowy nr POKL.09.0 1.0 1-24-09511 0-00.
Plan wydatkow w rozdz. 85495 po

zwi~kszeniu

dokonanym w sierpniu 2011 roku

wyniosl 581.937,00 zl. Na dzien 31.12.2011 r. wydatki
487.909,48 zl, co stanowi 83,84 %. Z tego

kwot~

zamkn~ly

si~

kwot'\:

421.025,68 zl stanowi,\: wydatki

zrealizowane z funduszy Unii Europejskiej, natomiast 66.883,80 zl to wydatki
zrealizowane z funduszu Budzetu Pailstwa.
"Klub Malolata" to projekt skierowany dla dzieci 4 i 5 letnich, ktore nie byly
wychowaniem przedszkolnym. Istnialy dwie grupy po 15 dzieci, a
projektem

obj~tych

wi~c

obj~te

w roku 2011

bylo 30 przedszkolakow (15 dziewcz'\:t i 15 chlopcow). Dzieci

przebywaly w klubie Malolata cztery razy w tygodniu. Rekrutacja odbyla
w miesi,\:cu lipcu w oparciu

0 zasad~

powszechnej

dost~pnosci.

Dzieci prowadzone

byly przez wykwalifikowan'\: kadr~ przedszkolanek. W Klubie Malolata odbywaly
zaj~cia

z

j~zyka

angielskiego, rytmiki i informatyki. Dzieci otrzymaly

przybory szkolne oraz podwieczorek.

Obj~te

si~

si~

niezb~dne

byly rowniez opiek,\: logopedy

i higienistki.
Celem projektu bylo przygotowanie dzieci do edukacji przedszkolnej
szkolnej, zniwelowanie romic wynikaj,\:cych z

I
I

1

wczesno 

braku miejsc w oddzialach

przedszkolnych na terenie naszego miasta. Projekt mial rowniez na celu pomoc
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rodzicom

(cz~sto

bezrobotnym) w poszukiwaniu pracy oraz podnoszeniu wlasnych

kwalifikacji.
Program kontynuowany

b~dzie

w 2012 roku.

e. "Indywidualizacja nauczania w swi~tochlowickich szkolach podstawowych w klasach
I-III w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki w ramach EFS".
Plan wydatk6w na
na wydatki

biez~ce

realizacj~

projektu w 2011 roku wynosil 254.410 zl, w tym

193.589 zl, a na wydatki

maj~tkowe

60.821 zl. Wykonanie

wydatk6w 0 zl.
Projekt

mial

indywidualizacj~

za

zadanie

procesu

wyr6wnanie

szans

dziewcz~t

ksztalcenia

edukacyjnych
chlopc6w

w

poprzez
szkolach

podstawowych w gminie Swi~tochlowice.
W

zwi~u

ze

skomplikowan~

zakladanego planu wydatk6w. Za

procedur~

zgod~

przetargow~

rue

wykonano

Wydzialu Europejskiego Funduszu

Spolecznego Urz~du Marszalkowskiego Wojew6dztwa Sl~skiego wprowadzono
polegaj~ce

zmiany w projekcie
w szkolach oraz

przesuni~ciu

na zmianie terminu

rozpocz~cia zaj~6

terminu dokonania zakup6w

sprz~tu

dydaktycznych

i wyposazenia na

2012 r.
Program realizowany
f.

b~dzie

w 2012 i 2013 roku.

"Swi~tochlowice. Blizej niz myslisz - Promocja teren6w inwestycyjnych miasta".

Plan wydatk6w na projekt w 2011 roku

wynosz~cy

7.380,00 zl wykonano

w 100%.

W roku 2011 zabezpieczono udzial finansowy w projekcje promocyjnym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Sl~skiego. Miasto zlozylo
wniosek 0 dofinansowanie i wydatkowano srodki na pokrycie koszt6w przygotowania
dokumentacj i projektowej .
Realizacja programu przewidzianajest na 2012 i 2013 rok.

I

3.2. Wydatki
zwi~zane

maj~tkowe

- Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym

z programami finansowanymi z udzialem srodkow,

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

0

0

ktorych mowa wart. 5

finansach publicznych (zalqcznik nr 15):

a. "Budowa linii do segregacji odpad6w wraz z
na skladowisku odpad6w komunalnych".
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infrastruktur~

towarzysz~c~

Plan wydatk6w: 5.570.170,00 zl, wynikaj'l.cy z wykazu przedsi~wzi~c WPF,
wykonano w kwocie 5.487.765,78 zl, tj. 98,52%
Gmina Swi~tochlowice w dniu 18 maja 2010 r. podpisala umow~ z Urz~dem
Marszalkowskim na dofinansowanie zadania pod nazw'l. "Budowa linii do segregacji
odpad6w komunalnych wraz z infrastruktur'l. towarzysz'l.ca na skladowisku odpad6w
komunalnych w Swi~tochlowicach". Dofinansowanie zostalo przyznane ze srodk6w
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Sl'l.skiego na lata 2007-2013.
Powyzsza inwestycja zaklada:
- zakup i montaZ kompletnej linii technologicznej sortowni odpad6w,
- zaprojektowanie i budow~ budynk6w technicznych i technologicznych: hali
sortowni, budynku,
- socjalno-sanitarnego, boks6w do deponowania odpad6w,
- montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej,
- montai: wentylacji hali,
- wykonanie nowej nawierzchni plac6w i dr6g wewn~trznych dla sprz~tu ci~zkiego
oraz placu gromadzenia odpad6w opakowaniowych,
- zakup kompaktora do

zag~szczania

odpad6w.

W wyniku ogloszonego 18 marca 2011 r. przetargu wyloniono
przedmiotowej inwestycji, tj.

firm~

wykonawc~

SYNKRET S.A. z siedzib'l. w Bytomiu przy

ul. Szyby Rycerskie 22k. W dniu 7.07.2011 r. podpisana zostala umowa na

budow~

linii. Termin zakonczenia realizacji przedmiotowego zadania w wyniku podpisania
aneksu z instytucja zarZ'tdzaj'l.c'l. ustalono na dzien 30 czerwca 2012 r.
W ramach w/w inwestycji w 2011 r. wykonano m. in.:
- roboty ziemne i fundamentowe,
- podwaliny,
- prace rozbi6rkowe boks6w na odpady zbierane selektywnie,
- sciany oporowe wraz z kanalami
- zakupiono

konstrukcj~

wewn~trznymi

stalow'l. oraz wykonano

hali,

obudow~

- kanalizacj~ deszczow'l. wraz z sciekiem kraw~Znikowym,
- kanalizacj~ sanitaffi'l,
- sciany

I

zewn~trzne

i oporowe hali,

- cz~sciowy zakup technologii (sito

b~bnowe),

- zakupiono kontenery,
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hali,

- oswietlenie zewn~trzne hali i plac6w,
- zakupiono i zamontowano budynek socjalno-sanitarny,
- instalacj~ elektryczn'l wewn'ltrz hali,
- nawierzchnie jezdne, chodniki i place,
- odwodnienie dr6g i plac6w,
- zakupiono

wentylacj~

hali.

b. "Remont budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum
Miejskiego".
Srodki przeznaczone w roku 2011 na realizacj~ tego zadania zaplanowano
w wysokosci 100.000 zl, wydatki poniesiono w wysokosci 19.680 zl, co stanowi
19,68% planu wynikaj'lcego z wykazu przedsi~wzi~c WPF.
W ramach wydatk6w wykonano program funkcjonalno-uzytkowy

przedsi~wzi~cia,

kt6rego celem jest zorganizowanie Muzeum Powstail Sl'lskich.
Wniosek uzyskal

akceptacj~

i dofinansowany

b~dzie

ze srodk6w Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Sl'lskiego w kwocie 8.108.955,75 zl.
c. "Przebudowa ul. Brzozowej"
Srodki przeznaczone w roku 20 II na realizacj~ tego zadania zaplanowano
w wysokosci 500.000 zl, wydatki poniesiono w wysokosci 0 zl planu wynikaj'lcego
z wykazu

przedsi~wzi~c

WPF.

Kwota nie zostala wydatkowana z uwagi na przedluZaj'lc'l si~
biegn'lcej w cictgu ul. Brzozowej przez GSG sp. z

0.0.

wymian~

sieci gazowej

uniemozliwiaj'lc'l terminowe

zakonczenie prowadzonych rob6t.

d. "Moje Boisko Orlik 2012".
Srodki przeznaczone w roku 20 II na realizacj~ tego zadania zaplanowano
w wysokosci 543.000 zl, wydatki poniesiono w wysokosci 543.000 zl, co stanowi
100% planu wynikaj'lcego z wykazu

I

Caly zakres rob6t
sztuczn'l

traw~

obj~ty

przedsi~wzi~c

WPF.

dokumentacj'l zostal wykonany, m.in.: wykonano boisko ze

boisko wielofunkcyjne

0

nawierzchni poliuretanowej, adaptowano

pomieszczenia dia potrzeb zaplecza szatniowo-sanitarnego, wykonano oswietlenie
i ogrodzenie terenu. Zakonczenie zadania nast(ijJi w 2012 roku.
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e. "Rewaloryzacja Infrastruktury OSiR Ska1ka w Swiytoch1owicach, jako mleJsca
rekreacji i wypoczynku".
Srodki przeznaczone w roku 2011

na realizacjy tego zadania zaplanowano

w wysokosci 100.000 zl, wydatki poniesiono w wysokosci 71.110 zl, co stano wi
71,11 % planu wynikajC\.cego z wykazu przedsiywziyc WPF.
Wydatki poniesione obejmowaly studium wykonalnosci projektu oraz dokumentacjy
projektowC\.

przebudowy

obiektu

zagospodarowania terenu w

przystani,

obr~bie

sceny

wraz

z

zadaszeniem,

przystani oraz wykonania Outdoor Fitness

Center.
W listopadzie 2011 roku zlozono wniosek

0

dofinansowanie projektu ze srodk6w UE

w ramach RPO WSL 2007 - 2013.
f.

"Indywidualizacja nauczania w swi~tochlowickich szko1ach podstawowych w klasach
I-III w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki w ramach EFS".
Plan wydatk6w majC\.tkowych na
60.821,00 z!. Wykonanie wydatk6w 0 z!.

realizacj~

projektu w 2011 roku wynosil

Rozpocz~cie

realizacj i zadania

przesuni~to

na 2012 rok.
Pozostale zadania

uj~te

w wykazie

przedsi~wzi~c

Wieloletniej Prognozy

Finansowej sC\.przewidziane do realizacji od roku 2012.

3.3. Wydatki
Miasto

bie:i~ce

w

- udzielone przez jednostkr samorz~du terytorialnego porrczenia.

latach

ubieglych

udzielilo

por~czema

um6w:

Chorzowsko

Swi~tochlowickiemu Przedsi~biorstwu Wodoci&.g6w i Kanalizacji sp. z 0.0., Miejskiemu

przedsiybiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. oraz SP ZOZ w Swi~toch1owicach.
W roku 2011 nie zachodzila koniecznosc uruchomienia srodk6w z tytulu udzielonych
przez miasto por~czen dla Chorzowsko-Swi~toch1owickiego Przedsi~biorstwa Wodoci&.g6w
i Kanalizacji sp. z 0.0. oraz Miejskiego

I

W zwi¢u z

Przedsi~biorstwa

niewywi~ywaniem si~

Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0.

ze sp1aty kredyt6w przez SP ZOZ wydatkowano

kwot~ 2.464.011,77 zl z tytulu por~czen udzielonych dla SP ZOZ w Swi~tochlowicach.

dnia 30 marca 2012 r.

. , <I '. -T
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-
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Za/Cfcznik nr 1
do sprawozdania z realizaCji
budzefu Miasfa SWil1foc/l/owice za

2011 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODOW BUDZETOWYCH
W PODZIALE NA DOCHODY BIEZ,(\CE I MAJ,(\TKOWE
ZA 2011 ROK

DE.
1

...

I

:..s.t.

2

Dochody
.
og6Min
4

3

010
01095

63003

Plan

Wykonanle

Plan

5

6

7

8

9

Wykonanie
10

197,00

264,08

-

-

Pozostala dzialalnosc

197,00

264,08

197,00

264,08

-

67,08

-

-

197,00

-

-

dotacja celowa na realizacj~ zadari bieiqcych z
zakresu administracji rZqdowej zleconych gminie

1 zwrot rozliczonych dotacji z lat ubieglych
Pozostala dzialalnosc
dotacje celowe w ramach pragram6w
1 flnansowanych z udzialem srodk6w europejskich
na realizaCJ~ zadari InwestycYJnych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-

67 ,08

-

197,00

197,00

614400,00

557478,55

-

89,18

89,18

-

89,18

-

-

89,18

-

89 ,18

-

-

614400,00

557 389,37

-

-

614400,00

557 389,37

614400,00

557389 ,37

-

-

614400 ,00

557 389 ,37

-

197,00

614400,00

557 389,37

9299023,00

5439701,27

2002074,00

1 524123,64

7296949,00

3915577,63

Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
1 dochody z uiytkowania wieczystego, uiytkowania i
zarzqdu
2 dochody z dZleriawy grunt6w

9 295 023,00

5436039,03

1 998074,00

1 520461 ,40

7296949,00

3915577,63

700000,00

704865 ,09

700000,00

704865,09

-

681 000,00

573982,66

681000,00

573982 ,66

-

3 wplywy ze sprzedaiy mienia komunalnego

7296949,00

3915577 ,63

78824 ,00

67859 ,00

78824 ,00

67859,00

502 250,00

122811 ,94

502250,00

122811,94

36000,00

50942,71

36000,00

50942,71

700
70005

Wykonanle
264,08

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

63095

Plan
197,00

TURYSTYKA

630

Dochody maJ_tkowe

ROLNICTWO I LOWIECTWO
1 dochody z dzieriawy grunt6w
2

Dochody bteqce

Nazwa dzlafu. rozdzJa1U i paragrafu

4

dotacja celowa na zadania bieiqce z zakresu
administracji rZqdowej realizowane przez powiat

5 dochody zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu
administracji rZqdowej
6 pozos tale dochody zwiClzane z gospodarkq
gruntami i nieruchomosciami
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-

-

7296949,00

-

-

3915577,63

-

-

-

I

I

'. 

Dz.
1

2
70095

Dochodyo~
_ ,"T
,.'

~, ...... ,~r paraarafu

3

-

Plan

WykOhanle

Plan

Wylconanle.

5

6

7

8

4

'

-

4000,00

3 662,24

4000 ,00

3662,24

-

-

DZIALALNOSC UStUGOWA

612277,00

643846,53

612277,00

643846,53

-

-

Osrodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej

401 286,00

422856,43

401 286,00

422856,43

16286,00

16145,29

16286,00

16145,29

-

-

dochody z wplywow ze sprzedazy map, danych
2 z ewidencji grunt6w i budynk6w oraz innych
material6w i informacji z zasob6w powialowych

155000,00

181333,24

155 000,00

181 333,24

-

-

wplywy pozostalosci srodk6w finansowych
3 z Ilkwidacji rachunku Powiatowego Funduszu
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

230000 ,00

225377,90

230000,00

225377,90

-

-

Prace geodezyjne i kartograficzne
llnieinwesty~nel

44550,00

44550,00

44550,00

44550,00

-

-

dotacja celowa na zadania biezqce z zakresu
administracji rzqdowej realizowane przez powiat

44550,00

44550,00

44550,00

44550,00

-

-

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

9141,00

8635,25

9141,00

8635,25

-

dolaqa celowa na zadania biezqce z zakresu
administarcji rZqdowej realizowane przez powlat

9141 .00

8635 .25

9 14 1,00

8 635,25

-

Nadzer budowlany

112 300,00

111 464,85

112 300,00

111 464 ,85

-

dotacja celowa na zadania biezqce z zakresu
administarcji rzqdowej realizowane przez powiat

112 200 ,00

111 446,14

112 200,00

111 446,14

-

-

18,71

-

-

-

-

-

-

1

71014
1

71015
1

dotacja celowa na zadania biezqce z zakresu
administracji rZqdowej realizowane przez powial

odsetki bankowe od wolnych srodkow na rachunku
2 bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego

-

3 dochody zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu
administracji rzqdowej
Cmentarze
dotacja celowa na zadania biezqce realizowane na
2
p~d~tawie 2oro~urn,-e~ ____________

-

-

-

-

56340,00

45000,00

56340,00

40000 ,00

51 340,00

40000,00

51 340,00

-

-

-

-

5000,00
-

-

-

-

-
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5000,00
-

-

-

-

-

-

100,00

45000,00

5000,00
-

-

18,71

100,00

1 wplywy z oplat za uslugi cmentarne

-

10

-

71013

-

9
3662,24

1

-

WylConanle

4000,00

71012

-

Plan

3662,24

710

-

,!

4000,00

Pozostala dzialalnosc
wplaty osob flzycznych z tytulu termomodernizacji
1 budynku przy ul. tagiewnickiej 62
i ul. Dworcowej 1-3

71035

,

Doc~""'"

Dochody b~c.

-

5000,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

[)&,

-.

Nazwa·cIif8Iu. roZdZfHI • panerafu'

Dochody ogcWem
-

Wykon. ..ie

Plan
1

2

4

3
Urz~dy

75011

wojew6dzkie

Wykonanie

Plan

8

Plan

Wykonanle
10

9

1 356221,00

1 748620,08

793992,00

1 186391 ,87

562229,00

562228,21

340577,00

340642,61

340577,00

340642,61

-

-

1

dotacja celowa na realizacj~ zadari biezqcych z
zakresu administracji rZqdowej zleconych gminie

191981,00

191 978,86

191 981,00

191 978 ,86

-

-

2

dotaCJa celowa na zadania biezqce z zakresu
administracjl rZqdowej realizowane przez powiat

148401,00

148401 ,00

148401,00

148401,00

-

-

195,00

262,75

195,00

262,75

-

-

874 229,00

1 252250,03

312000,00

690021,82

62000 ,00

7084 3,03

62000,00

70 843 ,03

-

-

250000 ,00

619178,79

250000,00

6191 78,79

-

-

3
75023

dochody zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu
administraCJi rZqdowej
Urzlildy miast na prawach powiatu

1 wplywy z tytulu kosztow egzekucy)nych
2 pozostale dochody

Urz~du

Miejskiego

dotacje eel owe w ramach pragramow
3 finansowanych z udzialem srodk6w europejskich
na realizacj~ zadari inwestycyjnych

1

562228,21

562228 ,21

18000,00

17 916,22

18000,00

17916,22

-

-

18 000,00

17916,22

18000,00

17916,22

-

-

Spis powszechny i inne

78415,00

78392,50

78415,00

78392,50

-

-

dotacja celowa na realizacj~ zadari biezqcych z
zakresu administracji rZqdowej zleconych gminie

78415 ,00

78392 ,50

78415,00

78 392 ,50

-

-

Pozostala dzialalnosc

45000,00

59418,72

45000,00

59418 ,72

-

-

43000,00

57418,72

43000,00

57418 ,72

-

-

2000,00

2000,00

2000,00

2 000,00

84643,00

79256,16

84643,00

79256,1 6

-

8600,00

8 600,00

8600,00

8600,00

-

8600 ,00

8600,00

8600 ,00

8600 ,00

-

1 dotacje celowe na zadania biezqce z zakresu
administracji rZqdowej realizowane przez powiat
75056

-

562229,00

562229 ,00

Kwalifikacja wojskowa

75045

75095

Dochody ~

Doc~ody ' ~ca

7

6

5

ADMINISTRACJA PUBlICZNA

750

.

1 wplywy z oplat abonamentowych telewiz)i VECTRA
2 dywidenda ze Slqskiej Telewizji Miejskiej

-

562 229,00

562228,21

-

URZ~DY

NACZELNYCH ORGAN OW WlADZY
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

751

75101

Urzlildy naczelnych organ6w wladzy
paristwowej, kontroli i ochrony prawa
1 dotacja celowa na realizacj~ zadari biezqcych z
zakresu adminlstracji rZqdowej zleconych gminie
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-

-

-

Dochody og6l8m

--

Dz.
2

Wykonanla

Plan

Wykonanla

Plan

Wykonanie

5

6

7

8

9

10

Wybory do Sejmu i Senatu

75781,00

70394,27

75781,00

70394,27

-

-

dotacja celowa na realizacj~ zadari biezqcych z
zakresu administracji rZqdowej zleconych gminie

75781,00

70394,27

75781,00

70394,27

-

-

Wybory do rad gmin , rad powiat6w i sejmik6w
wojew6dztw , wybory w6jt6w, burmistrz6w i
prezydent6w miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wOjew6dzkie

262 ,00

261,89

262,00

261,89

-

-

dotacja celowa na realizacj~ zadari biezqcych z
zakresu administracji rZqdowej zleconych gminie

262 ,00

261 ,89

262,00

261,89

-

-

3508720 ,00

3514794 ,10

3508720 ,00

3514794,10

-

-

467,66

-

-

1

75109

1

BEZPIECZENSTWO PUBLlCZNE IOCHRONA
PRZECIWPOZAROWA
Komendy powiatowe policji

754
75405

75411

1 zwrot rozliczonych dotacji z lat ubieglych
Komendy powiatowe Paristwowej Strazy
Pozarnej
1

75414

dotacja celowa na zadanla biezqce z zakresu
administracji rzqdowej realizowane przez powiat

2 dochody zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu
administracjl rZqdowej
3 odsetki od srodk6w na rachunku bankowym
KMPSP
Obrona Cywilna
1

75416

4

3

75108

maJ...,.

Plan

I

1

Dochody

Dochody bletatca

Naziliia dziaiu. rozdzIIIIu I paraspafu

dotaqa celowa na zadania biezqce z zakresu
administracji rzqdowej realizowane przez powiat

Straz Miejska
grzywny i mandaty karne, odsetki oraz pozostale
1
dochody Strazy Miejskiej

-

467,66

467,66

-

467,66

3476220,00

3477 634,30

3476220,00

3477 634 ,30

-

-

3476220 ,00

3476 173,82

3476220,00

3476173,82

-

-

-

-

-

1,32

-

1,32

1459,16

-

1459,16

-

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

-

-

2000 ,00

2000,00

2000,00

2000,00

-

-

30500,00

34692,14

30500,00

34692,14

-

-

30500 ,00

34692,14

30500,00

34692 ,14

-

-
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-

Dz. Rozdz
1

2

756

75601

75615

..
...
. . . rozeIzialu ·1paragrafu
.
3

4
OOCHOOY 00 050B PRAWNYCH, 00 050B
FIZYCZNYCH I 00 INNYCH JEON05TEK
NIEP051AOAJACYCH 050BOWOSCI
PRAWNEJ ORAZ WYOATKI ZWII\ZANE Z ICH
POBOREM
Wptywy z podatku dachodowega od as6b
fizycznych
1 wptywy z karty podatkowej
odsetki za nieterminowe rozliczenia ptacone przez
2
Urz~dy Skarbowe
Wptywy z podatku rolnego , podatku lesnego,
padatku od czynnasci cywilnoprawnych,
podatk6w i optat ad os6b prawnych i innych
liednostek organizacyjnych
1 podatek od nieruchomosci

Dochody, ~

Plan

Wylconanle

Plan

Wykonanle

Plan

wyk'onanfe

5

6

7

8

9

10

64585211,00

65 377 306,96

64 585 211,00

65377 306 ,96

-

-

60000,00

68942,39

60000,00

68942,39

-

-

60000,00

61472 ,40

60000,00

61 472,40

-

-

7469,99

-

-

-

7469,99

17 84 5 200,00

17 960 586,55

17 845 200 ,00

17 960 586, 55

-

-

17070142,00

17080476,08

17070142 ,00

17080476,08

710000,00

744050,65

710000,00

744050,65

-

20000,00

72 931,13

20000,00

72931,13

-

-

45000,00

63 128 ,69

45000,00

63128,69

-

-

58,00

0,00

58,00

0,00

-

-

5098535,00

4916697,05

5098535,00

4916697,05

3254035,00

3134790,22

3254035,00

3134790 ,22

4350,74

4500,00

4350,74

-

-

4500,00

3 podatek od srodk6w transportowych

425000,00

425390,06

425000,00

425390,06

-

-

4 podatek od spadk6w i darowizn

160000,00

-

2 podatek od srodk6w transportowych

75616

Dochodybl.,..

~og()Iem

3 podatek od czynnosci cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatk6w
4
i opiat
rekompensaty utraconych dochod6w w podatkach
5
i optatach lokalnych
Wptywy z padatku rolnego, podatku lesnego,
podatku ad spadk6w i darowizn , padatku ad
czynnosci cywilnoprawnych araz podatk6w i
aplat lokalnych ad as6b fizycznych
1 podatek od nieruchomosci
2 podatek rolny

5 wplywy z optaty targowej
6 podatek od czynnosci cywilnoprawnych
7 odsetki od nleterminowych wplat z tytutu podatk6w
i opiat
8 zaleglosci z podatk6w zniesionych oraz koszty z
tytulu wystawionych upomnleri

-

172 297,14

160000,00

172 297,14

20000,00

23263,00

20000,00

23263,00

-

1 200000,00

1115574,50

1 200000,00

1115574,50

-

35000,00

30030,49

35000,00

30030,49

-

11000,90

-

-

11 000,90
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-

-

-

Dz.

...

Dochody~

Dochody og6lern

....'

Huwa dzlalu. rozeIziaiu I paragrafu

Dochod,- .,.a)ILtuMe

-

Wykonanle

Plan

Plan

WYkonanle

Plan

Wykionanfe

9

10

~

1

2
75618

75621

75622

4
Wplywy z innych opfat stanowiqcych dochody
jednostek samorzqdu terytorialnego na
I podstawie ustaw
1 wplywy z oplaty skarbowej

3

75801

75803
75807
75814

75831
75832
-

---

2 235 128,00

2196360,57

7
2235128,00

8
2 196 360,57

-

-

215000,00

217950 ,12

215000 ,00

217950,12

900000 ,00

820152 ,00

900000 ,00

820152 ,00

-

740500,00

720987,75

740500 ,00

720987,75

-

379628,00

437270,70

379 628,00

437 270,70

30 891 218,00

31 563813,79

30 891 218,00

31563813,79

30 381218,00

30899192,00

30381 218 ,00

30 899 192 ,00

510000 ,00

664621 ,79

510 000,00

8455130,00

8670906,61

8 389210 ,00
65920,00

ROZNE ROZLlCZENIA
oswiatowa subwencji ogolnej dla
,jednostek samorzqdu terytorialnego
1 subwencja oswiatowa dla gminy
2 subwncja o5wiatowa dla powiatu
Cz~sc wyrownawcza sUbwencji ogolnej dla
powiatow
Cz~sc wyrownawcza subwencji ogolnej dla
gmin
Rozne rozliczenia finansowe
odsetki bankowe od wolnych srodk6w na rachunku
1
bankowym budzetu miasta
CZIilSC rownowazqca subwencji ogolnej dla
Igmin
CZIilSC r6wnowazqca subwencji og61nej dla

2 wplywy z oplaty komunikacyjnej
wplywy z tytulu wydawania zezwoleri na sprzedaz
3
alkoholu
oplaty za zaj~cie pasa drogowego oraz oplaty za
4
prze)azdy pojazd6w nienormatywnych
Udzialy gmin w podatkach stanowiqcych
doc hod budzetu paristwa
1 podatek dochodowy od os6b flzycznych
2 podatek dochodowy od os6b prawnych
Udzialy powiatow w podatkach stanowiqcych
dochod budzetu paristwa
1 podatek dochodowy od os6b fizycznych
2 podatek dochodowy od os6b prawnych

758

6

5

Cz~sc

_~.....i~tQ .....- -

-

-

664 621 ,79

-

-

8455130,00

8 670906,61

-

-

8532 237,00

8389210,00

8532237,00

138669,61

65920 ,00

138669,61

-

-

42 000 592,00

42016635 ,07

42000592,00

42016635,07

-

-

31 658727,00

31 658727 ,00

31 658727,00

31 658727,00

-

21 290 104,00

21 290 104,00

21 290104 ,00

21 290104,00

-

-

10 368 623,00

10 368 623 ,00

10 368 623,00

10368623,00

-

-

999692 ,00

999692,00

999692,00

999692 ,00

6548689,00

6548689,00

6548689,00

6548689,00

-

50000,00

66043,07

50000 ,00

66043,07

-

50000,00

66043,07

50000,00

66043,07

-

1 479 930,00

1 479930,00

1 479930,00

1 479 930,00

-

1 263554,00

1 263554,00

1 263 554,00

1 263554,00
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05WIATA I WYCHOWANIE

80101

Szkoly podstawowe
odsetki bankowe od wolnych srodk6w na
1
rachunkach szk61 podstawowych
2 pozos tale dochody szk61 podstawowych
wplywy pozostalosci srodk6w finansowych
3 gromadzon ych na wydzielonych rachunkach szk61
podstawowych

80102

Szkoly podstawowe specjalne
pozostale dochody szk61 podstawowych
1
specjalnych
odsetki bankowe od wolnych srodk6w na
2
rachunkach szk61 podstawowych speCjalnych
wplywy pozostalosci srodk6w finansowych
3 gromadzonych na wydzielonych rachunkach szk61
podstawowych specjalnych

80104

Przedszkola
1 pozostale dochody przedszkoli
odsetki bankowe od wolnych srodk6w na
2
rachunkach szk61 podstawowych specjalnych
wplywy pozostalosci srodk6w finansowych
3 gromadzonych na wydzielonych rachunka ch
przedszkoli

80110

Gimnazja
1 pozos tale dochody gimnazj6w
2 odsetki bankowe od wolnych srodk6w na
rachunkach gimnazj6w
wplywy pozostalosci srodk6w finansowych
3 gromadzonych na wydzielonych rachunkach
gimnazj6w

80111

Dochody majlatkowe

Dochody bl~C8

Dochody ogOIem

'. . . . dzIIIIu..........,.. I pangrafu

, .~

Gimnazja specjalne
odsetki bankowe od wolnych srodk6w na
1
rachunkach gimnazj6w specjalnych
wplywy pozostalosci srodk6w finansowych
2 gromadzonych na wydzielonych rachunkach
gimnazj6w specjaln ych

Wykonanle

Plan

Wykonanle

7

Plan

Wykonanfe

5
1140503,00

6
841549,94

1079682,00

8
789856,37

60821,00

51 693,57

4210,00

2906,52

4210,00

2906,52

-

-

2280,00

1 660,07

2280,00

1 660,07

-

-

1 930,00

1 120,82

1 930,00

1 120,82

-

-

125,63

-

-

1 037,95

-

-

795,68

-

-

183,90

-

58 ,37

-

-

-

125,63

-

500,00

1 037,95
795 ,68

500 ,00

183 ,90

-

58,37

-

500,00
-

500 ,00

-

9

10

2183,82
205,00

4500,00
1 850,00

2 183,82
205,00

-

1 850 ,00
2650,00

1 351 ,17

2650,00

1351,17

-

627 ,65

-

-

-

-

4500,00

-

627 ,65

3 370 ,00

9763 ,45

3370,00

9 763,45

570 ,00

8286 ,00

570 ,00

8286,00

2800 ,00

1 246,69

2800,00

1 246,69

-

230,76

-

-

-

230 ,76

-

-

-

350,00

265,90

350,00

265,90

-

350,00

262 ,40

350 ,00

262,40

-

-
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3,50

-

-

3,50

-

Dz.
1

Do~ blail\Ce

Dochodyog6lem

..

Nawa dzlalu. rozdzIaIU I paragrafu
2

80120

4

3

Plan

Wykonanle

Ptan

Wykonanle

Plan

5

6

7

8

9

Licea Ogolnoksztalcqce

Szkoty zawodowe
odsetki bankowe od wolnych srodk6w na
1
rachunkach szk61 zawodowych

2 pozos tale dochody szk61 zawodowych

26,74

-

26,74

-

-

26 ,74

-

-

1 300,00

354,20

-

-

700,00

325,85

700,00

325,85

-

-

-

-

-

28 ,35

-

600,00

-

-

-

600,00

28,35
825 011,36

1 362,90

1 065452,00
-

773317,79

60821,00

51 693,57

1 362,90

-

-

540,00

540,00

540,00

540,00

-

-

450 ,00

450,00

450,00

450,00

-

-

dotacje celowe w ramach program6w
4 finansowanych z udzialem srodk6w europejskich
na realizacj~ zadari biezqcych

1 064462,00

760 175 ,55

1 064462,00

760175,55

-

dotaCje celowe w ram ach program6w
5 finansowanych z udzialem srodk6w europeJskich
na realizacj~ zad ari inwestycyjnych

6082 1,00

51 693 ,57

-

10789,34

-

3 dotacje celowe na
wlasnych powiatu

realizacj~

zadan blezqcych

6 dotacja celowa na zadania biezqce realizowane na
podstawie porozumien
OCHRONA ZOROWIA

1452307,04

-

Szpitale ogolne

1 zwrot rozliczonych dotacji z lat ubieglych
85154

-

1 126 273 ,00

Pozostala dzialalnosc

2 dotacje celowe na dofinansowanie wlasnych
zadan biezqcych gminy

85111

26,74

-i

10

354,20

pozostale dochody i odsetki program6w unijnych
1
realizowanych przez plac6wki oswiatowe

851

-

Wykonanie I

1 300,00

wplywy pozostalosci srodk6w finansowych
3 gromadzonych na wydzielonych rachunkach szk61
zawodowych
80195

I

,

wprywy pozostalosci srodk6w finansowych
1 gromadzonych na wydzielonych rachunkach
lice6w og61noksztalcqcych
80130

Dochody maJ_owe; .

Przeciwdzialanie alkoholizmowi

30000,00

10603,07

10603,07
30339,22

-

1 dochody Centrum Integracji Spolecznej
2 dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek
sektora finansow publicznych ____________

1 462987,73

30000 ,00

341,67
29997 ,55

--------
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1 452307,04

30000,00
-

30000,00

-

60821 ,00

51 693,57

10 789,34

-

-

1 462987,73

-

30339,22

-

-

34 1,67

-

-

29997,55

-

-

10603,07

10603,07

D:t"
1

Dochodyog6l'em

I...

2

3

85156

1
85195
1
852

4
Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
swiadczenia dla os6b nieobj~tych
obowiCjzkiem ubezRieczenia zdrowotnego

1
2
85202
1
2

5

6

-

Plan

Wykonanla

Plan

Wykonanla

7

8

9

10

1 411 820,40

1412082,00

1 411 820,40

1412082,00

1 411 820,40

-

-

Pozostata dziatalnosc

10225,04

10225,04

10225,04

10225,04

-

-

dotacja celowa na realizacj~ zadan biezqcych z
zakresu administarcji rZqdowej zleconych gminie

10225,04

10225,04

10225,04

10 225,04

21 417 492.00

20 666 064,06

19 933 793,00

19 707 025,73

4000,00

4584 ,86

4000,00

4584,86

-

-

3000,00

3584 ,86

3000,00

3584,86

-

-

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 813046,00

1 863932,55

1 751 046,00

1 825639,75

1 997,00

1 997,00

1 997,00

1 997,00

-

-

999049,00

997 508 ,00

999049 ,00

997508 ,00

-

-

750000,00

825467,35

750000 ,00

825467,35

-

dotacja celowa na zadania biezqce z zakresu
administracji rZqdowej realizowane przez powiat

Plac6wki opiekunczo - wychowawcze
wplywy od rodzicow z tytulu odplatnosci za
utrzymanle dzieci w placowkach opiekunczych
dotacje celowe na dofinansowanie wlasnych
zadan biezqcych gminy
Domy pomocy spotecznej
dotacja celowa na dofinansowanie wlasnych
zadan biezqcych gminy
dotacja celowa na realizacj~ zadan biezqcych
wlasnych powiatu

4 pozostale dochody i odsetki OPS
5 dotacje z funduszy celowych na realizacj~ zadan
inwestycyjnych
Osrodki wsparcia

667,40

-

62000,00

38292,80

-

984513,00

974822,35

984 513 ,00

974822,35

dotacja celowa na realizacj~ zadari biezqcych z
1
zakresu administarcji rZqdowej zleconych gminie

757363 ,00

752581,11

757363,00

752581 ,11

2 odplatnosc za pobyt w osrodkach wsparcia

227000,00

220517,16

227000 ,00

220517,16

85204

Rodziny
1
-

-

1 412 082,00

3 pozostale dochody i odsetki osrodki wsparcia
4 dochody zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu
administracji rZqdowej

----

Wykonanla

1 411 820 ,40

3 odplatnosc za pobyt w domach pomocy spolecznej

85203

Plan

1412082,00

POMOC SPOt-ECZNA
85201

'------

Dochody .....ttfcowe

Dochody blatllca

NaaWa dz......:,. . . .afu i paragrafu

zast~pcze

odplatnosc za dzieci umieszczone w rodzinach
zast~pczych

-

819 ,40

-

-

1483699,00

62000,00

667,40
-

959038,33

38292,80

-

62000,00

38 292,80

-

-

819,40

-

-

150,00

904 ,68

150,00

904,68

-

-

99294,00

89094,36

99294,00

89094,36

-

-

2000,00

1 438,66

2000,00

1 438 ,66

--------------------------------- -------------
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2

3

4

dotacje celowe na zadania biezqce z zakresu
2
administracji rZqdowej realizowane przez powiat

1
2

85212

1

85214

Plan

Wykonanie

Plan

WYkonanle

Plan

5

6

7

8

9

-

Wykonanie"
10

3 294,00

3294,00

-

-

94000 ,00

84361,70

94000,00

84 361 ,70

-

-

Zadania w zakresie przeciwdziatania przemocy
w rodzinie

413700,00

413897,93

413700,00

413897,93

-

-

dotacja celowa na zadania biezqce z zakresu
administracji rzqdowej realizowane przez powiat

413700,00

413623 ,11

413700,00

413623 ,11

-

-

274,82

-

-

odsetki od srodk6w na rachunku bankowym
SOW "Przystan"
Swiadczenia rodzinne , swiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz sktadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spmeczneQo
dotacja celowa na realizacj~ zadan biezqcych z
zakresu adminlstracji rZqdowej zleconych gminie

dochody zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu
administracji rzqdowej
wptywy ze zwrot6w niewykorzystanych lub
3 pobranych w nadmiernej wysokosci dotacji z
budzetu panstwa
odsetki od niewykorzystanych lub pobranych w
4
nadmiernej wysokosci dotacji
5 wplywy z r6znych dochod6w i oplat
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacane
za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z
'pomocy spotecznej
1

Docbody ..........,.

Dochodybl'"

3294 ,00

2

85213

Docllody og6lem

3294,00

dotacja z innych powiat6w na podstawie
3 porozumien z tytutu odptatnosci za dzieci
umieszczone w rodzinach zast~pczych

85205

~

dotacja celowa na realizacj~ zadan biezqcych z
zakresu administracji rzqdowej zleconych gminie

2 dotacje celowe na dofinansowanie wtasnych
zadan biezqcych gminy
Zasilki i pomoc w naturze oraz sktadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
dotacja celowa na realizacj~ wlasnych zadan
1
biezqcych gmin

274,82

-

12023853,00

11 831 799,73

12 023 853,00

11831799,73

-

11819813,00

11 629352,26

11819813,00

11 629352 ,26

-

-

77 040 ,00

95575,82

77 040,00

95575,82

-

-

100000,00

90797 ,58

100000,00

90 797,58

26000 ,00

14199,77

26000 ,00

14199,77

-

-

1 000,00

1 874 ,30

1 000,00

1 874,30

-

-

73930 ,00

71 357,71

73930,00

71 357,71

-

-

17850,00

16 788,74

17850,00

16788,74

-

-

56080,00

54 568,97

56080,00

54568 ,97

918500,00

914276,02

918500,00

914 276,02

-

893750 ,00

893004,23

893750,00

893004 ,23

-

-

-

I
I
I
,
,
I
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1

2

4
dotacje celowe w ramach program6w
2 finansowanych z udzialem srodk6w europejskich
na realizacj~ zadari biezqcych
zwroty zasilk6w nienaleznie pobranych w latach
3
ubieglych

3

Dodatki mieszkaniowe

85215

zwroty dodatk6w mieszkaniowych nienaleznie
1
pobranych w latach ubieglych
85216

85219

Zasilki stale
zwroty zasilk6w stalych nienaleznie pobranych w
1
latach ubieglych
dotacja celowa na realizacj~ wlasnych zadari
2
biezqcych gmin
Osrodki pomocy spolecznej
1

dotaqa cel owa na realizacjl? zadari biezqcych z
zakresu admlnistraqi rZqdowej zleconych gminle

dotacja celowa na realizacjl? wlasnych zadan
biezqcych gmin
wplywy z r6znych dochod6w i odsetki od srodk6w
3
na rachunku bankowym OPS
Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i osrodki interwencji
kryzysowej
1 odplatnosc za pobyt w mieszkaniu chronionym
Uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi
opiekuricze
odplatnosc za uslugi opiekuricze sWladczone w
1
domu klienta
2

85220

85228

2 dotacja celowa na realizacjl? zadari biezqcych z
zakresu administarcji rZqdowej zleconych gminie
3 dochody zwiqzane z realizaqq zadari z zakresu
administracji rZqdowej
85232

Centra integracji spolecznej
dotacje celowe w ramach pragram6w
1 finansowanych z udzialem srodk6w europejsklch
na realizacjl? zadari inwestycyjnych

Doc~~.

DochCMty b.......

Dochodyog6lern

Plan

Wykonanle

Plan

Yiykonanle

Plan

~konanle

5

6

7

8

9

10

15750,00

15750,00

15750,00

15 750,00

-

9000,00

5521,79

9000 ,00

5521,79

-

-

3 346,49

-

3 346,49

-

-

3346,49

-

3346 ,49

-

643000,00

626238,17

643000,00

626238,17

-

-

3000,00

5 901 ,85

3000,00

5901 ,85

-

640000 ,00

620336 ,32

640000,00

620336 ,32

-

-

825267,00

833 595,69

825267,00

833595,69

-

-

4669,00

4669 ,00

4669,00

4669 ,00

820598 ,00

820598,00

820598 ,00

820598,00

-

-

8328,69

-

8328,69

2400,00

2714,52

2400

2714,52

-

2400 ,00

2714 ,52

2400

2714 ,52

-

-

265250,00

247 247,19

265250,00

247247,19

-

-

125000,00

137778,20

125000,00

137778,20

-

-

139900,00

109235,00

139900,00

109 235,00

-

-

350,00

233,99

350,00

233,99

-

-

1 421 699,00

920745,53

-

-

1 421 699,00

920745,53

1 421 699,00

920745,53

-

-

1 421 699,00

920745,53
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1

I

2

4

3

85295

'l ,peragraJU

-

Pozostata dzialalnosc

dotacja celowa na realizaCJ~ zadan biezqcych z
1
zakresu administarcji rzqdowej zleconych gminie
2
3
853
85305

1
2
3
85311

1
2

dotacja celowa na realizacj~ wtasnych zadari
biezqcych gmin
dotacje celowe w ramach program6w
finansowanych z udzialem srodk6w europejskich
na realizacj~ zadan biezqcych
POZOSTAtE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOtECZNEJ
Zlobki
wplywy z odplatnosci za pobyt dzieci w ztobkach i
klubach dzieci~cych
odsetki bankowe od wolnych srodk6w na
rachunkach zlobk6w I klub6w dziecl~cych
dotacja celowa na realizacj~ zadan inwestycyjnych
wlasnych gmin
Rehabilitacja zawodowa i spoteczna os6b
niepetnosprawnych
wplywy z r6znych dochod6w
dotacja celowa na zadania biezqce realizowane
przez powiat na podstawie porozumieri

wptywy pozostalosci srodk6w finansowych
3 gromadzonych na wydzielonych rachunkach
rehabilitacji zawodowej i spoleczneJ
8 5321

Zespoty do spraw orzekania 0
niepelnosprawnosci
odsetki od srodk6w na rachunku bankowym
1
MZOoN

2 dotacja celowa na zadania biezqce z zakresu
administracji rzqdowej realizowane przez powiat
85324

D~ og6I8m

Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b
Niepetnosprawnych
1 dochody z tytutu obslugi PFRON

-

Wyltonanle

Plan
5

Dochody ....,...,..

Dochody bleqce

-

.
,
. .,. . . . . . . . . . . . . . .

Plan
7

6

-

Wykonante

Plan

8

9

Wykonanle
10

1 929040 ,00

1 868410,96

1 929040,00

1868410,96

-

-

20 100,00

20000,00

20 100,00

20000,00

-

-

1 158187,00

1 158187,00

1 1581 87 ,00

1158187,00

-

750753,00

690223,96

750753 ,00

690223,96

1 499078,00

1 456022,05

1 089078,00

1 049779,80

410000,00

406242 ,25

453800,00

437984,44

43800 ,00

31742 ,19

410000,00

406242,25

43800 ,00

31591 ,80

43800,00

31 591 ,80

-

-

150 ,39

-

-

150,39

-

410000,00

406242 ,25

-

49646 ,00

49325,66

19,05

49646,00
-

-

410000,00

406242 ,25

49325,66

-

19,05

-

-

25000,00

24660 ,00

25000,00

24 660 ,00

-

-

24646 ,00

24646,61

24646,00

24 646,61

-

-

139500,00

139600,05

139500,00

139600,05

-

-

110,33

-

-

-

110,33

-

139500,00

139489,72

139500,00

139489,72

-

-

26400,00

26337,00

26400,00

26337,00

-

-

26400,00

26337 ,00

26400,00

26337,00

-

-
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3

4

85406
1
85407
1

85412

Wykonanle

Plan

WykolUlnle

Plan

Wykonanle

5

6

7

8

9

10

345500,00

345825,39

-

2325,39

2000,00

2325,39

-

-

343500,00

343 500,00

343500,00

343500,00

-

-

484232,00

456949,51

484232,00

456949,51

-

-

484232,00

4536 34,30

484 232 ,00

453634,30

-

3315,2 1

-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1 510591,00

1 054947,76

1510591,00

1 054947,76

-

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna

300,00

177,93

300 ,00

177 ,93

-

-

odsetki bankowe od wolnych srodk6w na rachunku
poradnl psychologiczno - pedagogicznej

300,00

177,93

300,00

177,93

-

-

Plac6wki wychowania pozaszkolnego

250,00

10184,11

250,00

10184,11

-

-

odse tki bankowe od wolnych srodk6w na
rachunkach placciwek wychowania pozaszkolnego

150,00

217 ,35

150,00

217,35

100,00

113,00

100,00

113,00

-

9853 ,76

-

-

2 wplywy z r6znych dochodciw
wplywy pozostalosci srodk6w finansowych
3 gromadzonych na wydzielonych rachunkach
plac6wek wychowania pozaszkolnego
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i mlodzieiy szkolnej
1 dotaCje z funduszy celowych na zadania biezqce

85415

Plan

345825,39

Pozostala dzialalnosc
dotaCje celowe w ramach program6w
1 finansowanych z udzialem srodk6w europejskich
na realizacj~ zadari biezqcych
2 odsetki bankowe od srodk6w unijnych

854

.

J

2000,00

1 dochody Powiatoweg o Urz~du Pracy
srodki z Funduszu Pracy na finansowanie koszt6w
2 wynagrodzenia i skladek na ubezpieczenie
spoleczne pracownik6w PUP
85395

~hDdy ~'~

-

345500,00

Powiatowe Urz/?dy Pracy

85333

.,..hodybl.q:e

Dochody
014*
-

Pomoc materialna dla uczni6w
dotaCje celowe w ramach programow
1 finansowanych z udzialem srodkciw europejskich
na realizacj~ zadari biezqcych
2 dotacja celowa na realizacj~ wlasnych zadari
biezqcych gmin

3315 ,21

9853,76

-

161 750 ,00

159950,00

161 750,00

159950,00

-

-

161 750,00

159950 ,00

161 750,00

159950,00

-

-

766354,00

384535,68

766354,00

384535,68

-

18800,00

16922,47

18800,00

16922,47

-

747554,00

367613,21

747554,00

367613,21

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Nazwa dzlllU',· rOzdzIaIU
I paragrafu
,-

-"-

":"

Dochodyog6lam
Wykonanle

Plan
~

1

2
85495

4

3
Pozostala dzialalnosc

1 odsetki bankowe od srodk6w unijnych
dotacje celowe w ramach program6w
2 finansowanych z udzialem srodk6w europejskich
na realizacj~ zadan biezqcych
900
90002

GOSPODARKAKOMUNALNAIOCHRONA
SRODOWISKA
Gospodarka odpadami
dotaCje celowe w ramach pragram6w
1 finansowanych z udzlalem srodk6w europejskich
na realizaCj~ zadari inwestycyjnych

90007

Zmniejszenie halasu i wibracji
dotaCje celowe w ramach pragram6w
1 finansowanych z udzialem srodk6w europejskich
na realizacj~ zadari inwestycyjnych

90017

90019

90020

921
92105

Zaklady gospodarki komunalnej
dywidenda z Miejskiego Przedsi~biorstwa
1
GosQodarki Komunalnel
Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem
srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze
srodowiska
wplywy zwiqzane z gromadzeniem srodk6w z oplat
1
i kar za korzystanie ze srodowiska
2 odsetki
Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem
srodk6w z oplat produktowych
1 wplywy z oplaty produktowej
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostale zadania w zakresie kultury
1 zwroty rozliczonych dotacji z lat ubieglych
2 odsetki

6

5
581 937,00

-

Docbodj:
~
.
-

Dochody bJeiatce

-

500100,04



Wykonanle

Plan
7

225,38

Plan

Wykonanle

9

8

581 937,00

.-

10

500100,04

-

-

225,38

-

-

499874,66

-

581 937,00

499874,66

581 937 ,00

5913901,00

4299697,99

1646000,00

3735920,00

1 996394,01

-

3735920,00

1 996394,01

-

531 981,00

548981,00

531 98 1,00

548981 ,00

300000,00

300000,00

300000,00

300000 ,00

-

-

300000,00

300000,00

300000,00

300000,00

-

-

1 340000 ,00

1 443219 ,91

1 340000 ,00

1 443219,91

-

-

1 340000,00

1 429368,98

1 340000,00

1 429368 ,98

-

-

13850,93

-

-

-

13850,93

4267901,00

2545375,01

3735920,00

1 996394,01

-

3735920,00

1 996394,01

-

-

531 981,00

548981,00

-

-

531 981 ,00

548981,00

-

1 754322,98

6000 ,00

11 103,07

6000,00

11103,07

-

-

6000,00

11103,07

6000,00

11 103,07

-

-

30700,00

34058,14

30700 ,00

34058,14

-

-

-

3358,14

-

3358,14

-

183,00

-

-

183,00
3175,14

-

3175 ,14

-

-
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I
I

I
I

I

DochOdy og6lem

I

1

Doch~bi~e

DochOdy IRIjlllkoWe

....,. .....,.rozcIziaIb I paragrafu

Dz..
2
92118

Plan

Wytonanle

Ptan

Wytonanie

Plan

5

6

7

8

9

30700,00

30700,00

30700,00

30700,00

-

-

30700,00

30700,00

30700 ,00

30700,00

-

-

KULTURA FIZYCZNA

1426000,00

1426879,27

926000,00

926458,74

500000,00

500420,53

Obiekty sportowe

1 196000,00

1 171 569,65

696000,00

671 569,65

500000,00

500000,00

696000,00

671 569,65

696000 ,00

671 569,65

500000,00

500000 ,00

4

3
Muzea

1 zwroty rozliczonych dotacji z lat ubieglych
926
92601

1 wplywy z odplatnosci za korzystanie z basenu
krytego
dotacje celowe na dofinansowanie wlasnych
2
zadari inwestycyjnych gminy
92604

Instytucje kultury fizycznej
1 dochody Osrodka Sportu i Rekreacji "Skalka"

92605

-

-

Wykonanle
10

-

-

500000,00

1

I

500000,001

230000,00

253774,14

230000,00

253353,61

-

420,53

230000,00

253774,14

230000,00

253 353,6 1

-

420,53

Zadania w zakresie kultury fizy cznej

-

1 535,48

-

1 535,48

-

-

1 zwroty rozliczon ych dotacji z lat ubieglych

-

1 535,48

-

1 535,48

-

-

1

1

i

I

OGOlEM DOCHODY BUDZETOWE

tJ:;

156451 856,04

150620109,74

~~
~~
-,

15 195 999,00 I

9497

964'~

~~

Wj
~
r.l

141 122144,84

Cl

~ ~.

1..':::.

141 255857,04

r'~

~

>
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Zalqcznik nr 1 a
do sprawozdania z reallza cji budtelu
Mlasla SWI~/Ochlowice
za 2011 rok

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODOW BUDZETOWYCH WG ZRODEt
ZA 201 1 ROK

Zr6dta dochodu

Lp.

Plan dochod6w

Podatki i optaty

I.

Uzyskane dochody

%

23 218 735,00 zt

23164176,11 zl

99,8%

20 324 177,00 zl

20 215 266,30 zl

99 ,5%

- od os6b fizycznych (roz.7 5616)

3 254 035 ,00 zJ

3 134790,22 zl

96 ,3%

- od os6b prawnych (roz.75615 )

17070142,00 zl

17080476,08 zJ

100,1%

1 135000,00 zJ

1169440,71 zJ

103,0%

- od os6b fizycznych (roz.75616)

425000 ,00 zl

425390,06 zl

100,1%

- od os6b prawnych (roz.75615)

710 000,00 zJ

744050,65 zJ

104,8%

60000 ,00 zl

61 472,40 zJ

102,5%

160000,00 zJ

172297,14zl

107,7%

4500 ,00 zl

4350,74 zl

96,7%

215000,00 zl

217950 ,12 zJ

101,4%

w tym:

1.

Podatek od nieruchomosci
w tym:

2.

Podatek od srodk6w transportowych
w tym '

3.

Karta podatkowa (roz 75601)

4.

Podatek od spadk6w i darowizn (roz75616 )

5.

Podatek rolny (roz.75616)

6.

OpJata skarbowa (roz.75618)

7.

OpJata targowa (roz756 16)

20000 ,00 zl

23263 ,00 zJ

116,3%

8.

Odsetki za nieterminowe regulowanie podatk6w (roz.75601, 75615 ,
75616)

80 00 0,00 zl

100629,17 zJ

125,8%

9.

Podatek od czynnosci cywilno-prawnych (roz 75615 , 75616)

1 220 000,00 zl

1 188 505,63 zl

97,4%

10 .

Zaleglosci z podatk6w zniesionych oraz koszty z tytulu wystawlonych
upomnieri (roz.75616)

11.

Rekompensaty utraconych dochod6w w podatkach
i oplatach lokalnych (roz.75615)

Dochody jednostek budzetowych

II.

11 000 ,90 zJ

x

58 ,00 zl

zJ

0,0%

16 143 388,00 zl

12 923 982,61 zl

80,1%

w tym

1.

Dochody z uzytkowania wieczystego, uzytkowanla
i zarzqdu (roz70005)

700000,00 zJ

704865,09 zJ

100,7%

2.

Dochody z dzierzawy grunt6w (roz70005)

681000,00 zl

573 982,66 zJ

84,3%

3.

Wplywy za sprzedaiy mienia komunalnego (roz70005)

7 296 949,00 zJ

3915577 ,63 zJ

53,7%

4.

Wplywy z opJaty komunikacYJnej (roz75618)

900 000 ,00 zJ

820 152 ,00 zJ

91 ,1%

5.

Dochody Osrodka Pom ocy SpoJecznej (dzial 852)

1 121 400,00 zJ

1216105,42 zl

108,4%

6.

Dochody Osrodka Sportu i Rek reacji "Skalka" (roz.92604)

230000 ,00 zl

253774,14 zl

110,3%

7.

Dochody z basenu krytego (roz9260 1)

696000,00 zl

67 1 569,65 zJ

96,5%

8.

Grzywny i mandaty karne, odsetki oraz pozos tale dochody Strazy
Miejskiej (roz .75416)

30500,00 zl

34692 ,14zJ

113,7%
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Lp.

Zrodfa dochodu

Pla n dochodow

Uzyskane dochody

%

7.

Wplywy z odplatnosci za pobyt dzieci w zlobkach i klubach
dzieci~cych (roz.85305)

43800,00 zl

3 1 742 ,19 zl

72 ,5%

9.

Wplywy z tytulu wydawania zezwoleri na sprzedaz alkoholu
(roz.75618)

740500 ,00 zl

720987,75 zl

97,4%

2000,00 zl

2000,00 zl

100,0%

286 000,00 zl

670188 ,58 zl

234,3%

200000 zl

5640 ,60 zl

282,0%

10. Wplywy z dywidend ze Slqskiej Telewrzji Mrejskrej (roz75095 )
11 .

Pozos tale dochody Urz~du Miejskiego (roz01 095 , 75023) oraz
pozostale dochody Wydzialu Gospodarki Nreruchomosciami
(roz.70005)

12.

Dochody Powiatowego Urz~du Pracy (roz 85333) i odsetki bankowe
od srodk6w unijnych (roz .85395)

6.

Dochody Centrym Integracji Spolecznej (roz 85154)

zl

34 1,67zl

13.

Wplywy z tytulu koszt6w egzekucYjnych (roz75023)

62000 .00 zl

70843 ,03 zl

114,3%

40000.00 zl

51 340,00 zl

128,4%

26400,00 zl

26337,00 zl

99,8%

6000 ,00 zl

11 103,07 zl

185 ,1%

14 . Wplywy z oplat za uslugi cmentarne (roz71 035)

x

15

Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Nrepelnosprawnych
(roz85324)

16.

Wplywy z oplaty produktowej (roz90020)

16.

Wplywy z oplat abomanentowych telewizjr VEC TRA (roz.75095)

43000 ,00 zl

57418 ,72 zl

133 ,5%

17.

Odsetki od wolnych srodk6w na rachunku bankowym budzetu miasta
(roz75814)

50000,00 zl

66043,07 zl

132,1%

18 .

Wplaty os6b fizycznych z tytulu termomodernrzacJi budynku przy ul.
tagiewnickiej62 i Dworcowej 1-3 (roz.70095)

4000,00 zl

3662 ,24 zl

91,6%

19.

Oplaty za zaj~cie pasa drogowego oraz oplaty za przejazdy pojazd6w
nienormatywnych (roz 75618)

379628,00 zl

437270,70 zl

115 ,2%

22 .

Dochody z tytulu nienaleznie pobran ych swiadczen rodzinnych i
zaliczek alimentacyjnych (roz.85212)

127000,00 zl

106 871 ,65 zl

84 ,2%

23.

Dochody jednostki samorzqdu terytorialnego z tytulu rea lizacji
dochod6w Skarbu Panstwa

580085 ,00 zl

219790 ,50 zl

37,9%

14780,00 zl

17534J 4z1

118,6%

zl

1 863 ,02 zl

300000 ,00 zl

300000,00 zl

100,0%

1 340000,00 zl

1443219.91 zl

107,7%

155 000 .00 zl

181333 ,24 zl

117,0%

24646 ,00 zl

24646,61 zl

x

zl

10954,76 zl

x

230000,00 zl

225 377,90 zl

98 ,0%

30700,00 zl

46753,53 zl

152,3%

39 346 348,00 zt

40 234 720,40 zt

102,3%

Odsetki bankowe od wolnych srodk6w na rac hunkach bankowych
24 . oraz pozostale dochody plac6wek oswiatowych r edukacyjno
wychowawczych (dzial 801 i 854)
Odsetki bankowe od wolnych srodk6w na rachunkach bankowych
25 . jednostek budzetowych : Komendy MieJskreJ PSP , PINS , MZON,
SOW "Przystari" (roz.71 015, 75411, 85205 , 85321)
26.

Dywidenda z Miejskiego Przedsi~biorstwa Gospodarki Komunalnej
(roz.90 0 17)

27 .

Wplywy zwiqzane z gromadzenrem srodk6w z oplat i kar za
korzystanie ze srodowiska i odsetki bankowe (roz90019)

Dochody z wplyw6w ze sprzedazy map . danych z ewidencji grunt6w i
27 . budynk6w oraz innych material6w i informacji z zasob6w powiatowych
(roz .71012)
28.

Wplywy pozostalosci srodk6w finansowych gromadzonych na
wydzielonym rachunku rehabilitacji zawodowej i spolecznej
(roz.85311 )

Wplywy pozostalosci srodk6w finansowych gromadzonych na
28 . wydzielonych rachunkach plac6wek oswiatowych i edukacyjno
wychowawczych (dzial801 i 854)
28.

Wplywy pozostalosci srodk 6w finansowy ch z IrkwidaCJi rachunku
Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(roz.7101 2)

29 .

Zwroty rozliczonych dotacji z lat ubieglych wraz z odsetkami
(roz.63003, 75405, 85111, 921 05 , 92118. 92605 )

III.

Udzialy gmin i powiatu w podatkach stanowi<tcych dochod
budzetu panstwa
w tym:

1.

Udzialy w podatku dochodowym (roz.75621 i roz.75622)
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x

Lp,

Zr6dla dochodu

Plan dochod6w

a) od os6b fizycznych
b) od os6b prawnych

IV.

Subwencje z budzetu panstwa

Uzyskane dochody

%

38 770428,00 zl

39431 429,00 zl

101,7%

575 920,00 zl

803291,40 zl

139,5%

41 950 592,00 zl

41 950 592,00 zl

100,0%

31 658727.00 zl

31 658727 ,00 zl

100,0%

999692 ,00 zl

999692,00 zl

100,0%

w ty m.

1.

cz~sc oswiatowa subwencji og61neJ dla jednostek samorzqdu
terytorialnego (roz.75801 )

2.

cz~sc wyr6wnawcza subwenCJi og61neJ dla powiat6w (roz.75803)

3.

cz~sc

wyr6wnawcza subwencJI og61nej dla gmin (roz.75807)

6 548 689,00 zl

6548 689,00 zl

100,0%

4.

cz~sc

r6wnowazqca subwencji ogolnej dla gmin (roz .75831)

1 479 930 ,00 zl

1 479930 ,00 zl

100,0%

5.

cz~sc

r6wnowazqca subwencji ogolneJ dla powlat6w (roz .75832)

1 263554,00 zl

1 263 554 ,00 zl

100,0%

4319706,00 zl

3917844,73 zl

90,7%

dzial 801 - Oswiata i wychowanle

540 ,00 zl

540,00 zl

100,0%

roz .80195 - Pozostala dzialalnosc

540,00 zl

540 ,00 zl

100,0%

3571612 ,00 zl

3 549691,52 zl

99,4%

roz.85201 - Placowki opiekuriczo-wychowawcze

1 000 ,00 zl

1 000,00 zl

100,0%

roz .85202 - Domy pomocy spolecznej

1 997 .00 zl

1 997 ,00 zl

100,0%

56080,00 zl

54568 ,97 zl

97 ,3%

893 750 ,00 zl

893004,23 zl

99,9%

roz .85216 - Zasilki stale

640000,00 zl

620336,32 zl

96 ,9%

roz .85219 - Osroki pomocy spoleczneJ

820598 ,00 zl

820 598,00 zl

100,0%

1 1 58 1 87 ,00 zl

1158187,00zl

100,0%

747554 .00 zl

367613 ,21 zl

49,2%

747554.00 zl

367613,21 zl

49,2%

999 499,00 zl

997 958,00 zl

99,8%

dzial 801 - Oswiata i wychowanie

450 ,00 zl

450,00 zl

100,0%

roz .80195 - Pozostala dzialalnosc

450,00 zl

450,00 zl

100,0%

999049 ,00 zl

997 508 ,00 zl

99,8%

999049 ,00 zl

997 508 ,00 zl

99,8%

5874198,00 zl

5861 353,95 zl

99,8%

Dotacje celowe na dofinansowanie wlasnych zadan biezqcych
gminy

V.

w tym:

1.

dzial 852 - Pomoc spoleczna

2.

wtym

Skladki na ubezpleczenle zdrowotne oplacane za
roz.85213 - osoby pobierajqce niektore swiadczenia z pomocy
spoleczneJ
roz.85214 -

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenie spoleczne

roz .85295 - Pozos tala dzialalnosc
dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

3.

roz.85415 - Pomoc materialna dla uczni6w

VI.

Dotacje celowe na

realizacj~

zadari biezqcych wlasnych powiatu

wtym:

1.

dzial 852 - Pomoc spoleczna

2.

roz .85202 - Domy pomocy spoJecznej

VIII.

Dotacje celowe na zadania biezqce z zakresu administracji
rzqdowej realizowane przez powiat
wtym
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Zr6dla dochodu

Lp.

1.

Plan dochod6w

dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa

%

78824,00 zl

67859 ,00 zl

86,1 %

78824 ,00 zl

67859 ,00 zl

86,1%

182 177,00 zl

180 776,68 zl

99,2%

roz.71012 _ Osrodki dokumentaCJi geodezYJnej
I kartograflczneJ

16286 ,00 zl

16145,29 zl

99 ,1%

roz .71013 - Prace geodezYJne i kartograficzne

44550,00 zl

44550 ,00 zl

100,0%

9 141,00 zl

8635 ,25 zl

94,5%

112200.00zl

111 446 ,14 zl

99 ,3%

166401,00zl

166317,22 zl

99,9%

roz.75011 - Urzqd Wojew6dzki

148401,00 zl

148401 ,00 zl

100,0%

roz.75045 - Komisje poborowe

18 000,00 zl

17916,22zl

99 ,5%

3478220 ,00 zl

3478173 ,82 zl

100,0%

3476220 ,00 zl

3476173 ,82 zl

100,0%

2000,00 zl

2000,00 zl

100,0%

1 412082,00 zl

1 411 820 ,40 zl

100,0%

1 41 2 082,00 zl

1 411 820,40 zl

100,0%

416994.00 zl

416917,11zl

100,0%

3294.00 zl

3294 ,00 zl

100,0%

413700 ,00 zl

413 623 ,11 zl

100,0%

139500,00 zl

139489,72 zl

100,0%

139500,00 zl

139489,72 zl

100,0%

13 125 156,04 zl

12 892 675,67 zt

98,2%

dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo

197,00 zl

197,00 zl

100,0%

rozOl095 . Pozos tala dzialalnosc

197,00 zl

197,00zl

100,0%

270 396,00 zl

270 371 ,36 zl

100,0%

191 981,00 zl

191 978,86 zl

100,0%

78415 .00 zl

78392 ,50 zl

100,0%

d . 1751 _ Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwoweJ ,
zla
kontro II 10C
' h rony prawa oraz Sqd ownlctwa
.

84643 ,00 zl

79256 ,16 zl

93 ,6%

roz.75101 _ Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwoweJ ,
kontroll I ochrony prawa

8600 ,00 zl

8600 ,00 zl

100,0%

roz.70005 - Gospodarka gruntami I nieruchomosciaml
dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa

2.

Uzyskane dochody

w tym:

roz.71014 - Opracowania geodezyjne I kartograficzne
roz.71015 - Nadz6r budowlany
dzial 750 - AdministraCJa publiczna

3.

w tym:

dzial 754 -

4.

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona
przeciwpoza rowa
w tym.

roz .75411 - Komendy Powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej
roz.75414 - Obrona cywilna
dziai 851 - Ochrona zdrowia.

5.

Skladki na ubezpieczenle zdrowotne oraz
roz .85156 - swiadczenia dla os6b nie objetych obowiqzkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
dzial 852 - Pomoc spoleczna

6.

wtym

85204 Rodziny
roz.85205 -

Zadania w zakresie przecowdzialania przemocy
w rodzlnie

dzial 853 - Pozos tale zadania w zakresie politykl spolecznej

7.

roz.85321 -

IX.

zast~pcze

Zespoly do spraw orzekan la
niepelnosprawnosci

0

stopniu

Dotacje celowe na zadania biez<\.ce z zakresu administracji
rz<\.dowej zlecone gminie
wtym :

1.

2.

dzial 750 - Administracja publiczna
roz.75011 - Urzqd WojewOdzkl
roz .75056 - Spis powszechny i inne

3.
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Lp.

Zr6dla dochodu

Plan dochod6w

roz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Uzyskane dochody

%

75781 ,00 zl

70394,27 zl

92 ,9%

262,00 zl

261,89 zl

100,0%

10 225,04 zl

10 225 ,04 zl

100,0%

10225 ,04 zl

10225,04 zl

100,0%

12759695,00 zl

12 532 626,11 zl

98,2%

757 363.00 zl

752 581,11 zl

99,4%

11819813,OOzi

11 629352,26 zl

98,4%

17850,00 zl

16788,74 zl

94 ,1%

4669 ,00 zl

4669,00 zl

100,0%

139900,00 zl

109235,00 zl

78,1 %

20 100,00 zl

20 000,00 zl

99 ,5%

124 000,00 zl

124811,04z1

100,7%

5 000,00 zl

5 000,00 zl

100,0%

5000 ,00 zl

5000,00 zl

100,0%

dzial801 - Oswiata I wychowanie

zl

10789,34 zl

x

roz .80195 - Pozostala dzialalnosc

zl

10 789,34 zl

x

94000 ,00 zl

84 361,70 zl

89, 7%

94000 ,00 zl

84 361,70 zl

89,7%

25000 ,00 zl

24660,00 zl

98 ,6%

25000,00 zl

24660,00 zl

98,6%

505 250,00 zl

503 450,00 zl

99,6%

343 500 ,00 zl

343 500,00 zl

100,0%

343 500 ,00 zl

343 500,00 zl

100,0%

161 750 ,00 zl

159 950,00 zl

98 ,9%

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
mlodziezy szkolnej

161 750,00 zl

159 950,00 zl

98,9%

Dotacje z funduszy celowych na realizacjfi! zadan inwestycyjnych

62000,00 zl

38292,80 zl

61.8%

roz.75109 

Wybory do rad gmin , rad powiat6w i sejmik6w
wojew6dztw, wybory w6jt6w, burmistrz6w i
prezydent6w miast oraz referenda gmlnne,
powiatowe i wojew6dzkie

dzial 851 - Ochrona zdrowia

4.

roz.85195 - Pozostala dzialalnosc
dzial 852 - Pomoc spoleczna

5.

w tym '

roz.85203 - Domy pomocy spolecznej
Swiadczenia rodzinne , zaliczka alimentacYCJna oraz
roz.85212 - skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia spolecznego
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za
roz.85213 - osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy
spolecznej
roz .85219 - Osroki pomocy spoleczneJ
roz.85228 -

Uslugi opiekuricze i speCJalistyczne uslug l
opiekuricze

roz.85295 - Pozostala dzialalnosc

XI.

Dotacje celowe na zadania biezq.ce realizowane na podstawie
porozumien
wtym

dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa

1.

roz .71035 - Cmentarze
2.

dzial 852 - Pomoc spoleczna

3.

roz.85204 - Rodzmy
4.

zast~pcze

dzial853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spoleczneJ
Rehabilitacja zawodowa i spoleczna os6b
roz.85311 niepelnosprawnych

XII.

Dotacje z fuduszy celowych na realizacjfi! zadan biez'l.cych

wtym:

dzial 853 - Pozostale zadanla w zakresie polityki spolecznej

1.

roz.85333 - Powiatowe

pracy

dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2.

roz.85412 -

XIII.

urz~dy

wtym:
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Zr6dla dochodu

Lp.

1.

Plan dochod6w

dzia! 852 - Pomoc spo!eczna

%

62000,00 z!

38292 ,80 z!

61 ,8%

62000,00 z!

38292,80 zl

61 ,8%

910 000,00 zl

906 242,25 zl

99,6%

4 10 000,00 z!

406 242 ,25 z!

99,1%

410000.00 zl

406242.25 zl

99 ,1%

dzial 926 - Kultura fizyczna

500000,00 zl

500 000 ,00 z!

100,0%

roz .92601 - Obiekty sportowe

500 000,00 z!

500000 ,00 z!

100,0%

2 91 5 934,00 zl

2 436 580,94 zl

83,6%

dzial801 - Oswiata i wychowanie

1 064462 ,00 zl

760 175,55 zl

71,4%

roz .80195 - Pozostala dzia!alnosc

1 064 462 ,00 z!

760 175,55 z!

71,4%

766 503 ,00 z!

705973 ,96 zl

92 ,1%

15 750 ,00 z!

15750 ,00 z!

100,0%

750753,00 zl

690 223 ,96 z!

91 ,9%

484232 ,00 z!

453634 ,30 z!

93,7%

484 232 ,00 z!

453634,30 zl

93,7%

600737,00 zl

516797,13z!

86,0%

18 800 ,00 z!

16922,47 z!

90,0%

58 1 937.00 z!

499874,66 zl

85,9%

6 927 050,00 zl

4637431,69 zl

66,9%

614400,00 zl

557 389 ,37 z!

x

614400 ,00 z!

557 389,37 zl

x

562 229,00 z!

562 228 ,2 1 z!

100,0%

562 229 ,00 zl

562228,21 zl

100,0%

dzial801 - Oswiata i wychowanie

60821,00 zl

51 693,57 zl

85 ,0%

roz.80195 - Pozos tala dzialalnosc

60 821 ,00 zl

51 693,57 zl

85,0%

1 42 1 699 ,00 zl

920745,53 zl

64 ,8%

1 421 699 ,00 zl

920745 ,53 zl

64,8%

4 267 901 ,00 zl

2545375 ,01 zl

59,6%

rOZ.85202 - Domy pomocy spo!eczneJ

XIII.

Uzyskane dochody

Dotacje celowe na
gmin

realizacj~

zadar'l inwestycyjnych wlasnych

wtym:

dzia! 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spo!ecznej
roz.85305 - Z!obki
2.

XIV.

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem
srodk6weuropejskich na realizacj~ zadar'l biez<\.cych
wtym:

1.

dzia! 852 - Pomoc spo!eczna

2.

w~jm:

roz.85214 -

Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenie spo!eczne

roz .85295 - Pozosta!a dzia!alnosc
dzia! 853 - Pozostale zadanla w zakresle polityki spo!eczneJ

3.

roz .85395 - Pozosta!a dzialalnosc
4.

dzial 854 - EdukacYJna opieka wychowawcza
w tym

roz.85415 - Pomoc materialna dla uczni6w
roz.85495 - Pozosta!a dzialalnosc

XIV.

Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem
srodkow europejskich na realizacj~ zadar'l inwestycyjnych
w tym

1.

dzia! 630 - Turystyka
roz.63095 - Pozosta!a dzia!alnosc

2.

dzial 750 - Administracja publiczna
roz.75023 -

3.

4.

Urz~dy

miast I miast na prawach powiatu

dzial 852 - Pomoc spoleczna
roz.85232 - Centra IntegraCJi Spolecznej

5.

dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
w tym :
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Lp.

Zrodla dochodu

Plan dochodow

roz.90002 - Gospodarka odpadam i
roz.90007 - Zmniejszenie halasu i wibraCJi

XV.

Dotacja podmiotowa z budzetu dla jednostek sektora finans6w
publicznych

Uzyskane dochody

%

3 735 920 ,00 z!

1 996 394,01 z!

53,4%

531 981 ,00 zt

548981 ,00 zt

103,2%

30 000,00 zl

29997,55 zl

x

30000,00 z!

29997 ,55 zl

x

30000 ,00 z!

29997 ,55 zt

x

156451 856,04 zl

150620109,74 zl

wtym

1.

dziat 851 - Ochrona zdrowia
roz.85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi

Og61em dochody budzetowe

GL6\

p~

Dogl1.!>lawa

TI l
SIron a 7 z 7

96,30%

Zalqcznik nr 2
do sprawozdania z realizacji budtetu Miasla
Swi~lochlowice
za 2011
rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatk6w budzetowych
za 2011 rok

.

~-

--

-

-~
"';'.

,

I.

f'

. 4::...'
2

010

3

5

4

Rolnictwo i towiectwo

6

597,00 zt

257,74 zt

43 .2%

200 ,00 zl

60,74 zl

30,4%

200,00 zl

60 ,74 zl

30,4%

200 ,00 zl

60,74 zl

30,4%

397,00 zl

197,00 zl

49 ,6%

w tym .
01030 Izby Rolnicze
w tym .
1. wydatki biezqce
z tego - dotacje
01095 Pozostala dzialalnosc
w tym •

600

1. wydatki biezqce

397,00 zl

197,00 zl

49,6%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
w tym - wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych zadari

397,00 zl

197,00 zl

49,6%

397,00 zl

197,00 zl

49,6%

10 998 819 ,00 zt

9 873 884,47 zt

89,8%

60004 Lokalny transport zbiorowy
w tym .

5253 000,00 zl

5252295,47 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

5253 000 ,00 zl

5252295,47 zl

100,0%

z tego - dotaCJe

5253 000,00 zl

5252295 ,47 zl

100,0%

282 000,00 zl

263702 ,84 zl

93 ,5%

1. wydatki biezqce

282000 ,00 zl

263 702,84 zl

93,5%

z tego - wydatki Jednostek budzetowych

282 000,00 zl

263702 ,84 zl

93 ,5%

w tym - wydatki zwiqzane z realizacjq
statutowych zadari

282 000 ,00 zl

263702,84 zl

93,5%

3739623 ,00 zl

3192408.32 zl

85,4%

1. wydatki biezqce

1 433 000,00 zl

1 385 785 ,88 zl

96,7%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

1 433000 ,00 zl

1 385785,88 zl

96,7%

1 433 000 ,00 zl

1 385 785,88 zl

96,7%

Transport i tctcznosc
w tym .

60013 Drogi publiczne wojew6dzkie
w tym .

Drogi publiczne w miastach na prawach
60015
powiatu
w tym.

2. wydatki inwestycyjne

2 306 623,00 zl

1 806622 ,44 zl

78,3%

z tego - inwestYCJe i zakupy inwestycYjne

2 306 623,00 zl

1 806 622,44 zl

78,3%

1 704 196,00 zl

1 148812 ,90 zl

67,4%

60016 Drogi publiczne gminne
w tym.
1. wydatki biezqce

1 043000,00 zl

980 237,27 zl

94,0%

z tego - wydatki Jednostek budzetowych

1 043 000 ,00 zl

980237 ,27 zl

94 ,0%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

1 043 000 ,00 zl

980237 ,27 zl

94,0%

2. wydatki inwestycyjne

661 196,00 zl

168575,63 zl

25,5%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycYjne

661 196,00 zl

168575,63 zl

25 ,5%
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60095 Pozostala dzialalnosc
w tym:

630

20 000,00 zl

16664 ,94 zl

83 ,3%

1. wydatki biezqce

20000,00 zl

16 664,94 zl

83,3%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

20000 ,00 zl

16664,94 zl

83,3%

5 000,00 zl
15 000,00 zl

2664 ,94 zl
14000,00 zl

53,3%
93,3%

2 21 9 832 ,00 zt

2 214 160, 21 zt

99,7%

20 000,00 zl

20000,00 zl

100,0%

Turystyka
w tym :
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystykl
w tym :
1. wydatki biezqce

20 000 ,00 zl

20 000,00 zl

100,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizaCJq statutowych
zadan

10 000 ,00 zl

10 000 ,00 zl

100,0%

10000,00 zl

10 000,00 zl

100,0%

z tego - dotaCje

10 000 ,00 zl

10000,00 zl

100,0%

2 199 832,00 zl

2194 160,21 zl

99 ,7%

1. wydatki majqtkowe

2 199 832 ,00 zl

2194 160,21 zl

99,7%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne
- na programy finansowane z udzialem
srodk6w zagranicznych i UE

2 199 832.00 zl

2194160 ,21 zl

99,7%

2 199832 ,00 zl

2194160,21 zl

99 ,7%

Gospodarka mieszkaniowa

1 757 62 5,00 zt

1 675 154,82 zt

95,3%

653 553 ,00 zl

653 553 ,00 zl

100 ,0%

1. wydatki biezqce

453553,00 zl

453553,00 zl

100,0%

z tego - dotacje

453 553,00 zl

453 553,00 zl

100,0%

2. wydatki majqtkowe

200 000,00 zl

200 000,00 zl

100,0%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne

200 000 ,00 zl

200 000,00 zl

100,0%

1 043 824 ,00 zl

961 353 ,94 zl

92 ,1%

1. wydatki biezqce

1 008824 ,00 zl

961 353,94 zl

95,3%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

1 008 824,00 zl

961 353,94 zl

95,3%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

1 008824,00 zl

961 353 ,94 zl

95 ,3%

2. wydatki majqtkowe

35 000 ,00 zl

zl

0,0%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycYjne

35 000 ,00 zl

zl

0,0%

60248,00 zl

60247,88 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

60 248 ,00 zl

60247,88 zl

100,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

60248,00 zl

60247 ,88 zl

100,0%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

60 248 ,00 zl

60247,88 zl

100,0%

63095 Pozostala dzialalnosc
w tym :

700

w tym:
70001

Zaklady gospodarki mieszkaniowej

w tym:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
wtym:

70095 Pozos tala dzialalnosc
w tym :
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710

Dziatalnosc ustugowa

628 165,00 zt

561 778,81 zt

89,4%

Jednostki organizacji i nadzoru
inwestycyjnego
w tym.

88 500,00 zl

59502,44 zl

67 ,2%

1. wydatki biezqce

88500,00 zl

59502,44 zl

67,2%

z tego - wydatkl Jednostek budzetowych

88500 ,00 zl

59 502,44 zl

67,2%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

79 300 ,00 zl
9200,00 zl

53327,44 zl
6 175,00 zl

67,2%
67,1%

Osrodki dokumentacji geodezyjneji
kartograficznej
w tym .

89 054,00 zl

68124,03zl

76,5%

w tym .
71002

71012

1. wydatki biezqce

69054,00 zl

48 169,74 zl

69,8%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

61286 ,00zl

40401 ,82 zl

65 ,9%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

61 286 ,00 zl

40401 ,82 zl

65,9%

7 768,00 zl

7767 ,92 zl

100,0%

2. wydatki majqtkowe

20000 ,00 zl

19954,29 zl

99,8%

z tego - inwestycJe i zakupy inwestycYJne

20 000 ,00 zl

19954 ,29 zl

99 ,8%

82 050 ,00 zl

69788,97 zl

85 ,1%

1. wydatki biezqce

82 050,00 zl

69 788,97 zl

85,1%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizaCJq statutowych
zadan

82 050 ,00 zl

69788,97 zl

85,1%

82 050,00 zl

69788,97 zl

85 ,1%

52 141,00 zl

50016 ,23 zl

95 ,9%

52 141,00 zl

50016 ,23 zl

95,9%

52141 ,00zl

50 016,23 zl

95 ,9%

z tego - dotacje na zadania biezqce

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
w tym.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
w tym .
1. wydatki biezqce
z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizaCJq statutowych
zadari

52141,00 zl

50016 ,23 zl

95 ,9%

71015 Nadzor budowlany
w tym .

112200,00 zl

111 446 , 14 zl

99 ,3%

1. wydatki biezqce

112200,00 zl

111446,14 zl

99,3%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

112 200 ,00 zl

111 446,14 zl

99,3%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

5 060,00 zl

4814 ,30 zl

95,1%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

107140 ,00zl

106631 ,84 zl

99,5%

64 000,00 zl

62681 ,00 zl

97 ,9%

1. wydatki biezqce

64000 ,00 zl

62681,00zl

97 ,9%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

64 000,00 zl

62681 ,00 zl

97 ,9%

- wydatki zwiqzane z realizacJq statutowych
zadari

64000,00 zl

62681,00 zl

97,9%

71035 Cmentarze
wtym .
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71095 Pozostala dzialalnosc
w tym:

720

~
140220,00 zl

140220,00 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

140220,00 zl

140220,00 zl

100,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacJq statutowych
zadari

140220,00 zl

140220,00 zl

100,0%

140220 ,00 zl

140220,00 zl

100,0%

800 ,00 zt

787,26 zt

98,4%

800 ,00 zl

787 .26 zl

98,4%

1. wydatki majqtkowe

800 ,00 zl

787,26 zl

98,4 %

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne

800,00 zl

787 ,26 zl

98,4%

- na programy finansowane z udzialem
srodk6w zagranicznych i UE

800,00 zl

787 ,26 zl

98 ,4%

13 173 440 ,00 zl

13081 921,22 zt

99,3%

1 254606 ,00 zl

1 254602,35 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

1 254606,00 zl

1 254602,35 zl

100,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacja, statutowych
zadari

1 254606 ,00 zl

1 254602,35 zl

100,0%

2079,00 zl

2076 ,86 zl

99 ,9%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

1 252527 ,00 zl

1 252 525,49 zl

100.0%

485 250 ,00 zl

482915 ,34 zl

99 ,5%

485250,00 zl

482915,34 zl

99 ,5%

46 850,00 zl

45009,44 zl

96 ,1%

46 850,00 zl

45 009,44 zl

96,1%

438400 ,00 zl

437905 ,90 zl

99.9%

10950 139,00 zl

10 866 620 ,12 zl

99 ,2%

1. wydatki biezqce

10474370,00 zl

10392979,38 zl

99,2%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

10 410 070 ,00 zl

10 329 553 ,04 zl

99 ,2%

2271 264 ,00 zl

2196590 ,96 zl

96 ,7%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

8 138 806 ,00 zl

8 132 962,08 zl

99,9%

64 300,00 zl

63426 ,34 zl

98 ,6%

2. wydatki majqtkowe

475769 ,00 zl

473640,74 zl

99,6%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne

475769 ,00 zl

473640 ,74 zl

99,6%

Informatyka
w tym :
72095 Pozostala dzialalnosc

wtym :

750

Administracja publiczna
w tym:
75011

Urz~dy

wOJew6dzkie

w tym:

75022 Rada miasta na prawach powiatu
w tym :
1. wydatki biezqce

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari
z tego - swiadczen ia na rzecz os6b
fizycznych
75023 Urzqd miasta na prawach powiatu
w tym :

z tego - sWladczenia na rzecz os6b
fizycznych
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75045 Kwalifikacja wojskowa
w tym :

18000,00 zl

17916,22 zl

99,5%

1. wydatki biezqce

18 000 ,00 zl

17916 ,22zl

99,5%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

18000,00 zl

17916,22zl

99,5%

6101 ,00zl

6018 ,70 zl

98,7%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

11 899,00 zl

11 897,52 zl

100,0%

78415 ,00 zl

78392 ,50 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

78415 ,00 zl

78 392 ,50 zl

100,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

15 830,00 z!

15 808 ,50 zl

99,9%

1 062,00 zl
14 768 ,00 zl

1 060,64 zl
14747 ,86 zl

99,9%

z tego - swiadczenia na rzecz os6b
fizycznych

62 585 ,00 zl

62 584 ,00 zl

100 ,0%

239016,00 zl

234 656 ,09 zl

98 ,2%

1. wydatki biezqce

239016,00 zl

234656,09 zl

98,2%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

231 636,00 zl

227276 ,09 zl

98 ,1%

211 436,00 zl
20200,00 zl

207181 ,09zl
20 095,00 zl

98 ,0%
99,5%

7 380 ,00 zl

7 380 ,00 zl

100,0%

148014,00 zl

146818,60zl

99,2%

1. wydatki biezqce

148014 ,00 zl

146818,60zl

99,2 %

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

148014,00 zl

146818,60 zl

99,2%

148014 ,00 zl

146818,60 zl

99,2%

84643, 00 zl

79256,16 zl

93,6%

Urz~dy naczelnych organ6w wladzy
paristwowej, kontroli i ochrony prawa
w tym :

8 600,00 zl

8600,00 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

8600 ,00 zl

8 600,00 zl

100,0%

z tego - wydatki Jednostek budzetowych

8600 ,00 zl

8600 ,00 zl

100,0%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

8600 ,00 zl

8600,00 zl

100,0%

75781 ,00 zl

70 394 ,27 zl

92..9%

75056 Spis powszechni i inne
wtym :

99 ,9%

75075
Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego
w tym :

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
z tego - wydatki na programy finansowane z
udzialem srodk6w zagranicznych i UE
75095 Pozostala dzialalnosc
w tym:

Urz~dy naczelnych organ6w w/adzy
par'tstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sctdownictwa

751

w tym :

75101

75108 Wybory do Sejmu i Senatu
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w tym :
1. wydatki biezqce

75781 ,00 zl

70 394 ,27 zl

92 ,9%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizaCJq statutowych
zadan

35921,00 zl

33094,27 zl

92 ,1%

10620,00 zl

9 869,23 zl

92 ,9%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

25301 ,00 zl

23225 ,04 zl

91 ,8%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

39860 ,00 zl

37 300,00 zl

93,6%

262,00 zl

261,89zl

100,0%

1. wydatki biezqce

262,00 zl

261,89 zl

100,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

262 ,00 zl

261 ,89z1

100 ,0%

262 ,00 zl

261,89z1

100,0%

5 570 856,00 zt

5564258,91 zt

99,9%

90000,00 zl

90 000 ,00 zl

100 ,0%

Wybory do rad gmin , wybory prezydent6w
75109 miast oraz referenda gminne
w tym:

Bezpieczenstwo publiczne i oc hrona
przeciwpozarowa
w tym :

754

75405 Komendy powiatowe Policji
w tym:

75411

1. wydatki biezqce

60 000,00 zl

60000 ,00 zl

100,0%

z tego - dotacje

60000 ,00 zl

60 000,00 zl

100 ,0%

2. wydatki majqtkowe

30 000 ,00 zl

30000,00 zl

100,0%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycYjne

30 000 ,00 zl

30000 ,00 zl

100 ,0%

Komendy powiatowe Panstwowej Strazy
Pozarnej

3488 220,00 zl

3488 173,82 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

3 488 220,00 zl

3488 173 ,82 zl

100,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

3 322 80 7,00 zl

3322761 ,05 zl

100 ,0%

w tym '

- wydatki zwiqzane z realizaCJq statutowych
zadan

363933 ,00 zl

363 895,45 zl

100,0%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

2958874 ,00 zl

2 958 865,60 zl

100,0%

165413,00 zl

165412,77 zl

100 ,0%

116 000,00 zl

113974,06zl

98 ,3%

1. wydatki biezqce

116000 ,00 zl

113974,06 zl

98 ,3%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
75414 Obrona Cywilna
w tym :

116000,00 zl

113974,06z1

98 ,3%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

6 500,00 zl

5403 ,50 zl

83,1%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

109500 ,00 zl

108 570 ,56 zl

99,2%

1 246887,00 zl

1 244 533,49 zl

99,8%

1. wydatki biezqce

1 226 887,00 zl

1 224565 ,79 zl

99 ,8%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nlch naliczone

1196187,OOzi

1 193 961 ,10 zl

99 ,8%

112800,00 zl
1 083387 ,00 zl

110 630,65 zl
1 083 330,45 zl

98,1 %
100,0%

30 700 ,00 zl

30604 ,69 zl

99 ,7%

75416 Straz Miejska
w tym:

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
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75421

2. wydatki maJqtkowe

20 000 ,00 zl

19967,70zl

99,8%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne

20 000 ,00 zl

19967 ,70 zl

99 ,8%

Zarzqdzanie kryzysowe
w tym :

629749,00 zl

627 577,54 zl

99,7%

1. wydatki biezqce

629749 ,00 zl

627577 ,54 zl

99,7%

z tego - wydatki jednostek budZetowych

629749,00 zl

627577 ,54 zl

99 ,7%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

216749,00 zl
413 000 ,00 zl

215 191 ,31 zl
412 386,23 zl

99 ,3%
99 ,9%

89 716,00 zl

86774 ,39 zt

96,7%

89716,00 zl

86774 ,39 zl

96 ,7%

1. wydatki biezqce

89716,00zl

86774 ,39 zl

96 ,7%

z tego - wydatki Jednostek budzetowych

89716,00 zl

86774,39 zl

96 ,7%

- wydatki zwiqzane z realizaCJq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

26872,00 zl
62844 ,00 zl

24 298,41 zl
62475 ,98 zl

90,4%
99 ,4%

5 320 800, 00 zt

4610160,32 zt

86,6%

2165800,00 zl

2146148 ,55 zl

99,1%

2 165 800 ,00 zl

2146 148 ,55 zl

99 ,1%

2165800 ,00 zl

2146148 ,55zl

99 ,1%

3 155 000 ,00 zl

2 464 011 ,77 zl

78 ,1%

3 155 000 ,00 zl

2 464 011 ,77 zl

78 ,1%

3 155 000 ,00 zl

2464011 ,77 zl

78 ,1%

638 638 ,00 zt

zt

0,0%

Dochody od os6b prawnych , od os6b
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajqcych osobowosci prawnej
oraz wydatki zwiqzane z ich poborem

756

w tym:
75647

Pob6r podatk6w, oplat i niepodatkowych
naleznosci, budzetowych
w tym :

Obstuga dtugu publicznego

757

w tym :

75702

Obsluga papier6w wartosciowych , kredyt6w i
pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego
w tym :
1. wydatki biezqce
z tego - wydatki na obslug~ dlugu publicznego
Jst

Rozliczenia z tytulu por~czen i gwaranCJi
75704 udzielonych przez Skarb Panstwa lub
jednostk~ samorzqdu terytorialnego
w tym :
1. wydatki biezqce
z tego - wyplaty z tytulu
udzielonych przez Jst

758

por~czen

i gwarancji

R6zne rozliczenia
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w tym:
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75818 Rezerwy og61ne i celowe

638638,00 zl

zl

0,0%

1. wydatki biezqce

638638,00 zl

zl

0,0%

z tego - wydatki Jednostek budzetowych

638638 ,00 zl

zl

0,0%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

638 638 ,00 zl

zl

0,0%

56 360 099 ,00 zt

55490 528,52 zt

98,5%

Szkoly podatawowe
w tym :

19 938 504 ,00 zl

19736890 ,70 zl

99,0%

1. wydatki biezqce

16600504,00 zl

16 573 352 ,20 zl

99 ,8%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

16 578 173,00 zl

16552072,07 zl

99,8%

2298191 ,00 zl

2288 142,65 zl

99 ,6%

14279982,00 zl

14263929,42 zl

99,9%

22331 ,00 zl

21280 ,13z1

95,3%

2. wydatki majqtkowe

3 338 000,00 zl

3 163538,50 zl

94,8%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne
- na programy finansowane z udzialem
srodk6w zagranicznych i UE

3338000,00 zl

3 163 538 ,50 zl

94 ,8%

2343320,00 zl

2213318,57 zl

94,5%

1 913 064 ,00 zl

1 911 624 ,23 zl

99 ,9°,,(,

1. wydatki biezqce

1 913 064,00 zl

1 911 624,23 zl

99 ,9%

z tego - wydatki Jednostek budzetowych

w tym:

801

Oswiata i wychowanie
w tym :
80101

- wydatki zwiqzane z realizaCJq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

80102 Szkoly podstawowe specjalne
w tym:

80103

1 911 264 ,00 zl

1 909836,98 zl

99 ,9%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

191 052,00 zl

190425,96 zl

99,7%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

1 720212 ,00 zl

1719411 ,02z1

100,0%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

1 800,00 zl

1 787 ,25 zl

99,3%

Oddzialy przedszkolne w szkolach
podstawowych
w tym :

2920,00 zl

775 .64 zl

26,6%

1. wydatki biezqce

2920 ,00 zl

775,64 zl

26,6%

z tego - dotacje

2 920 ,00 zl

775,64 zl

26 ,6%

9640787,00 zl

9 593 539,97 zl

99 ,5%

1. wydatki biezqce

8295787 ,00 zl

8249417,72z1

99 ,4%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

8078746,00 zl

8 033 839,30 zl

99 ,4%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

1 345128 ,00 zl

1 327581,63 zl

98,7%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

6733618 ,00 zl

6706257 ,67 zl

99,6%

12 219,00 zl

12176,83 zl

99,7%

204 822 ,00 zl

203401,59 zl

99,3%

2. wydatki majqtkowe

1 345 000 ,00 zl

1 344 122,25 zl

99,9%

z tego - inwestYCJe i zakupy inwestycyjne

1 345 000,00 zl

1 344 122,25 zl

99 ,9%

80104 Przedszkola
w tym :

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
- dotacje na zadania biezqce
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80105 Przedszkola specjalne
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3 830 ,00 zl

zl

0,0%

1. wydatki biezqce

3830 ,00 zl

zl

0,0%

z tego - dotaCJe na zadania biezqce

3830 ,00 zl

zl

0.0%

340 ,00 zl

zl

0,0%

1. wydatki biezqce

340 ,00 zl

zl

0,0%

z tego - dotacje na zadania biezqce

340,00 zl

zl

0,0%

11 087 339 ,00 zl

11 080 040 ,09 zl

99,9%

10666894 ,00 zl

10660977,93 zl

99,9%

9037617,00 zl

9031 713 ,83 zl

99,9%

1155302 ,OOzi
7882315 ,00 zl

1 150 646,28 zl
7881 067,55 zl

99 ,6%
100,0%

9500 ,00 zl

9487,66 zl

99,9%

w tym.

80106
Inne formy wychowania przedszkolnego
w tym •

80110 Gimnazja
w tym .
1. wydatki biezqce
z tego - wydatkl jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacJq statutowych
zadari
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
- dotacje na zadania biezqce

80111

1 61 9 777 ,00 zl

1 619776,44 zl

100,0%

2. wydatki majqtkowe

420445 ,00 zl

419062 ,16 zl

99 ,7%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne

420 445 ,00 zl

419 062,16 zl

99.7%

Gimnazja specjalne
w tym .

1 336 345 ,00 zl

1 330491 ,14 zl

99,6%

1. wydatki biezqce

1 336 345,00 zl

1330491,14 zl

99,6%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

1 334 205,00 zl

1 328361 ,87 zl

99,6%

111 523 ,00 zl
1 222682,00 zl

109 459,48 zl
1 218902 ,39 zl

98,1%
99,7%

2140 ,00 zl

2 129,27 zl

99,5%

297 096,00 zl

278 725,83 zl

93,8%

1. wydatki biezqce

297 096 ,00 zl

278 725 ,83 zl

93 ,8%

z tego - wydatki Jednostek budzetowych

297 096 ,00 zl

278 725 ,83 zl

93,8%

- wydatki zwiqzane z realizacJq statutowych
zadari

297 096 ,00 zl

278 725,83 zl

93,8 %

4695 096,00 zl

4693 850,11 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

3 687 026 ,00 zl

3 686 115,50 zl

100,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

2498 583,00 zl

2497707,98 zl

100,0%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

391 513 ,00 zl

390 643,69 zl

99,8 %

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

2 107 070 ,00 zl

2 107 064,29 zl

100 ,0%

2 000,00 zl

1 965,12 zl

98,3%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
80113 Dowozenie uczni6w do szk61
w tym.

80120 Licea og61noksztalcqce
w tym.

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

1 186 443,00 zl

1 186 442,40 zl

2. wydatki majqtkowe

1 008 070,00 zl

1 007734 ,61 zl

100,0%
100 ,0%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 008 070 ,00 zl

1 007734,61 zl

100,0%

- dotacje na zadania biezqce
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80130 Szkoly zawodowe
w tym •
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3334340 ,00 zl

3 332 385 ,34 zl

99 ,9%

1. wydatki biezqce

33 34340,00 zl

3 332 385 ,34 zl

99,9%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

3 005 373 ,00 zl

3003419 ,53 zl

99 ,9%

- wydatki zwiqzane z realizaCjq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich nal iczone

540714 ,00 zl
2464659,00 zl

538 764 ,08 zl
2464655,45 zl

99 ,6%
100 ,0%

6 096,00 zl

6095 ,01 zl

100,0%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
- dotacje na zadania biezqce

322871,00 zl

322 870 ,80 zl

100,0%

80134 Szkoly zawodowe specjalne
w tym.

735452 ,00 zl

734511,50 zl

99 ,9%

1. wydatki biezqce

735452 ,00 zl

734511,50 zl

99,9%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizaCjq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

734532 ,00 zl

733742 ,50 zl

99,9%

69 532,00 zl
665 000 ,00 zl
920 ,00 zl

69531 ,50z1
664 211 ,00 zl
769 ,00 zl

100,0%
99 ,9%
83 ,6%

150 509 ,00 z!

147309 ,81 zl

97 ,9%

1. wydatki biezqce

150509,00zl

147309,81 zl

97,9%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

150509,00 zl

147309,81 zl

97,9%

- wydatki zwiqzane z realizaCjq statutowych
zadan

150 509 ,00 zl

147309,81 zl

97,9%

2 020468,00 zl

2014240 ,43 zl

99,7%

2 020 468 ,00 zl

2014240,43 zl

99,7%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizaCjq statutowych
zadan

2020468 ,00 zl

2014240,43 zl

99 ,7%

78 025 ,00 zl

78 023,55 zl

100,0%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

1 942443 ,00 zl

1 936216,88 zl

99,7%

1 204009 ,00 zl

636 143 ,73 zl

52 ,8%

1143188 ,00zl

636 143,73 zl

55,6%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

2870 8, 00 zl

24923,19 zl

86 ,8%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

25010,00zl

24572 ,19 zl

98,2%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

3 698 ,00 zl

351 ,00zl

9,5%

1107480 ,00zl

605 594 ,82 zl

54 ,7%

7000,00 zl

5625,72 zl

80,4%

2. wydatki maJqtkowe

60821,00 zl

zl

0,0 %

z tego - inwestycJe i zakupy inwestycyjne
- na programy finansowane z udzialem
srodk6w zagranicznych i UE

60 821 ,00zl

zl

0,0%

60821 ,00zl

zl

0,0%

801 46 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym •

80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne
w tym .
1. wydatki biezqce

80195 Pozostala dzialalnosc
w tym .
1. wydatki biezqce

z tego - wydatki na programy finansowane z
udzialem srodk6w zagranicznych i UE
z tego • - dotacje na zadania biezqce
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851

Ochrona zdrowia

26729 19,04 zl

2 554 719,87 zt

95,6%

Szpitale og61ne
w tym.

137652,00 zl

137648,82 zl

100 ,0%

1. wydatki majqtkowe

137652 ,00 zl

137 648 ,82 zl

100,0%

z tego - inwestycJe i zakupy inwestycyjne

137650,00 zl

137 648,82 zl

100,0%

2,00 zl

zl

0,0%

24 500,00 zl

19543,01 zl

79.8%

1. wydatki biezqce

24 500,00 zl

19543,01 zl

79,8%

z tego - wydatki Jednostek budzetowych

24 500,00 zl

19543 ,01 zl

79,8%

- wydatki zwiqzane z realizacJq statutowych
zadan

24500 ,00 zl

19543,01 zl

79,8%

776 000,00 zl

666978,92 zl

86 .0%

1 wydatki biezqce

776 000,00 zl

666 978 ,92 zl

86,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

658740,00 zl

578431,74 zl

87,8%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

232 548,00 zl
426 192,00 zl

197856,74zl
380 575 ,00 zl

85,1%
89 ,3%

- dotacje na zadania biezqce

86484,00 zl

86484 ,00 zl

100,0%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

30776 ,00 zl

2063,18 zl

6,7%

1412082,00 zl

1411 820,40 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

1 412082,00 zl

1 411 820,40 zl

100,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

1 412082 ,00 zl

1 411 820,40 zl

100 ,0%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

1 412082 ,00 zl

1411820,40zl

100,0%

158 000 ,00 zl

157 379,00 zl

99,6%

1. wydatki biezqce

158000,00 zl

157 379,00 zl

99,6%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

158000,00 zl

157379,00 zl

99,6%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

158 000,00 zl

157 379,00 zl

99 ,6%

164685,04 zl

161 349,72 zl

98 ,0%

164 685,04 zl

161 349 ,72 zl

98,0%

wtym'
85111

- na programy finansowane z udzialem
srodk6w zagranicznych i UE
85153 Zwalczanie narkomanii
wtym .

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi
wtym.

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
85156 swiadczenia dla os6b nie obJ~tych
obowiqzkiem ubezpieczenia zdrowotnego
wtym .

85158 Izby Wytrzezwien
wtym·

85195 Pozostala dzialalnosc
wtym '
1. wydatki biezqce
z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

55 185,04 zl

52 179,97 zl

94,6%

46 841 ,04 zl

43835 ,97 zl

93 ,6%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

8 344 ,00 zl

8344 ,00 zl

100 ,0%

109500,00 zl

109 169,75 zl

99 ,7%

- dotacje na zadania biezqce
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33 296 188,00 z'

32 802 541,64 z'

98 ,5%

1 544621,00 zl

1 526431 ,91 zl

98 ,8%

1 544 621 ,00 zl

1526431 ,91 zl

98 ,8%

118721 ,00 zl

111 237,42 zl

93 ,7%

55 183,00 zl
63 538,00 zl

48 133,80 zl
63103,62 zl

87,2%
99 ,3%

155 200,00 zl

148900,43 zl

95,9%

1 270700,00 zl

1 266 294,06 zl

99 ,7%

3731 779,00 zl

3 693 896,78 zl

99,0%

1. wydatki biezqce

3647779 ,00 zl

3614067,18zl

99,1%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

2622 952,00 zl

2589241,39 zl

98,7%

Pomoc spo'eczna
w tym.
85201

Plac6wki opiekunczo-wychowawcze
w tym .
1. wydatki biezqce
z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
- dotacje na zadania biezqce

85202 Domy pomocy spolecznej
w tym.

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

1 223568,00 zl

1210749 ,73zl

99,0%

- wynagrodzenia i skladkl od nich naliczone

1 399384,00 zl

1378491,66zl

98,5%

5778,00 zl

5776,79 zl

100,0%

1 019049,00 zl

1019049,00zl

100,0%

1. wydatki majqtkowe

84000,00 zl

79829,60 zl

95 ,0%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne

84000,00 zl

79829,60 zl

95,0%

1 652 197,00 zl

1620029,13 zl

98,1%

1. wydatki biezqce

1 652 197,00 zl

1 620029 ,13 zl

98,1%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

1 646644,00 zl

1 614 522 ,7 1 zl

98,0%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

622 065,00 zl
1 024 579,00 zl

592 458,40 zl
1 022064,31 zl

95 ,2%
99,8%

5553 ,00 zl

5 506 ,42 zl

99,2%

zast~pcze

1 827 394 ,00 zl

1 820 176,40 zl

99,6%

1. wydatki biezqce

1 827 394,00 zl

1 820176,40 zl

99,6%

169994,00 zl

168384,50 zl

99,1%

1 600 ,00 zl

zl

0,0%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
- dotacje na zadania biezqce

85203 Osrodki wsparcia
w tym .

- swiadczenla na rzecz os6b fizycznych
85204 Rodziny
w tym .

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
- dotacje na zadania biezqce
85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania
przemocy w rodzinie
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168394,00 zl

168384,50 zl

100 ,0%

1 202 100,00 zl

1 197 756,99 zl

99 ,6%

455 300,00 zl

454 034 ,91 zl

99 ,7%

413700 ,00zl

413 623,11 zl

100,0%

-

wtym:

-~-

1T

..
~.

1 wydatki biezqce

413 700,00 zl

413623,11z1

100,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

413328 ,00zl

413251 ,73 zl

100,0%

- wydatki ZWlqZane z realizaCjq statutowych
zadari

82237,00 zl

82 194,90 zl

99,9%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

331091,00 zl

331 056,83 zl

100 ,0%

372,00 zl

371,38 zl

99 ,8%

12135390,00 zl

11916606,75zl

98,2%

12135390 ,00 zl

11 916606,75 zl

98,2%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i
85212
rentowe
z
ubezpieczenia spolecznego
wtym .
1. wydatki biezqce
z tego - wydatki jednostek budzetowych

570 171,OOzl

551 250,84 zl

96 ,7%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

88636,00 zl

69718,13zl

78,7%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

481 535,00 zl

481 532,71 zl

100,0%

11465219 ,00 zl

11 274758 ,26 zl

98 ,3%

100000,00 zl

90 597,65 zl

90 ,6%

87630 ,00 zl

84999 ,95 zl

97,0%

1 wydatki biezqce

87630,00 zl

84 999 ,95 zl

97 ,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

87 630 ,00 zl

84 999 ,95 zl

97,0%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

87630,00 zl

84999,95 zl

97 ,0%

2020749 ,00 zl

2014559 ,08 zl

99,7%

2020749,00 zl

2014559,08 zl

99,7%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

52 100,00 zl

48788,21 zl

93,6%

- wydatki zwiqzane z realizaCJq statutowych
zadari

47100,00 zl

46 011,23 zl

97,7%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

5 000 ,00 zl

2776,98 zl

55 ,5%

1873571 ,00zl
7 000,00 zl

1 872 689,13 zl
5003,74 zl

100 ,0%
71,5%

88078 ,00 zl

88 078,00 zl

100,0%

2842 900 ,00 zl

2821 951,19 zl

99,3%

2 842 900 ,00 zl

2 821 951,19 zl

99 ,3%

20 000,00 zl

15810 ,07 zl

79,1%

20000 ,00 zl

15810,07zl

79 ,1%

2 822 900 ,00 zl

2 806 141 ,12 zl

99,4%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
- dotaCje na zadania biezqce
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane
85213 za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z
pomocy spolecznej
w tym :

85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenia spoleczne
w tym:
1. wydatki biezqce

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
- dotaCje na zadania biezqce
- wydatki na programy finansowane z
udzialem srodk6w zagranicznych i UE
85215 Dodatki mieszkaniowe
wtym :
1. wydatki biezqce
z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari
- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
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85216 Zasilki stale

803 000 ,00 zl

780814,29 zl

97 ,2%

1. wydatki biezqce

803 000,00 zl

780814 ,29 zl

97,2%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

797000 ,00 zl

775211,40 zl

97,3%

6 000 ,00 zl

5602,89 zl

93,4%

3 369 018,00 zl

3350114,37 zl

99,4%

w tym.

- dotacje na zadania biezqce
85219 Osrodki pomocy spolecznej
wtym.
1. wydatki biezqce

3369018,00 zl

3350 114,37 zl

99 ,4%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

3 355 198,00 zl

3 336 295,41 zl

99,4%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

335 729,00 zl
3019469,00zl

319224,40 zl
3017071,01 zl

95,1%
99,9%

13820,00 zl

13818,96 zl

100,0%

33370,00 zl

26 001 ,68 zl

77 ,9%

1. wydatki biezqce

33 370,00 zl

26 001 ,68 zl

77,9%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

33 370,00 zl

26001 ,68 zl

77 ,9%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

31 500 ,00 zl
1 870,00 zl

24131,68 zl
1 870,00 zl

76 ,6%
100,0%

506 900 ,00 zl

475 003 ,31 zl

93,7%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa ,
mieszkania chronione i osrodki interwencji
kryzysowej
w tym •

85228

Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi
ipiekuncze
w tym .
1. wydatki biezqce

506 900 ,00 zl

475003 ,31 zl

93,7%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

506900 ,00 zl

475003,31 zl

93,7%

250 000,00 zl

249950,14 zl

100,0%

1. wydatki maJqtkowe

250 000,00 zl

249950,14 zl

100,0%

z tego - inwestYCJe i zakupy inwestycyjne

250 000,00 zl

249950,14z1

100,0%

- na programy finansowane z udzialem
srodk6w zagranicznych i UE

250 000,00 zl

249950,14zl

100,0%

2 077 540,00 zl

2008 383 ,55 zl

96,7%

1. wydatki biezqce

2 077 540 ,00 zl

2 008 383 ,55 zl

96,7%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

1311587,OOzi

1307198,96zl

99,7%

8000,00 zl

3 000,00 zl

37,5%

750 753 ,00 zl

690 984,59 zl

92,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

7200,00 zl

7200,00 zl

100 ,0%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

7200,00 zl

7200,00 zl

100,0%

4 672 706 ,00 zl

4435 982,08 z'

94,9%

1453413,00 zl

1 286515 ,06 zl

88 ,5%

85232 Centra I ntegracji Spolecznej
w tym .

85295 Pozostala dzialalnosc
w tym .

- dotacje na zadania biezqce
- wydatki na programy finansowane z
udzialem srodk6w zagranicznych i UE

853

Pozosta'e zadania w zakresie polityki
spo.ecznej
w tym •
85305 Zlobki
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wtym :
1 wydatki biezqce

243658 .00 zl

212972,63 zl

87 ,4%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

241 858,00 zl

211 357,47 zl

87,4%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

78 548,00 zl

64333,98 zl

81,9%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

163310,00zl

147023,49 zl

90 ,0%

1 800 ,00 zl

1 615,16 zl

89 ,7%

2. wydatki majqtkowe

1 209755,00 zl

1 073 542,43 zl

88 ,7%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 209 755,00 zl

1 073 542,43 zl

88,7%

Rehabilitacja zawodowa i spoleczna os6b
niepelnosprawnych
wtym .

127 546 ,00 zl

116257,32 zl

91 ,1%

1 wydatki biezqce

127 546 ,00 zl

116 257,32 zl

91,1%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

26546 ,00 zl

15462,24 zl

58 ,2%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

9546,00 zl
17 000,00 zl

5962,24 zl
9 500,00 zl

62,5%
55,9%

101 000,00 zl

100795 ,08 zl

99 ,8%

155 100,00 zl

153007 ,36 zl

98 ,7%

1 wydatki biezqce

153 100,00 zl

153 007 ,36 zl

99,9%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

153 000 ,00 zl

152911 ,32 zl

99,9%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

19830,00 zl
133 170,00 zl

19751,60 zl
133159,72 zl

99,6%
100,0%

100,00 zl

96 ,04 zl

96 ,0%

2. wydatki majqtkowe

2 000,00 zl

zl

0,0%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 000 ,00 zl

zl

0,0%

26400,00 zl

26400 .00 zl

100,0%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

85311

- dotaCJe na zadania biezqce
85321

Zespoly do spraw orzekania 0 stopniu
niepelnosprawnosci
w tym'

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

85324

Par'lstwowy Fundusz RehabilitaCJi os6b
Niepelnosprawnych
w tym
1. wydatki biezqce

26 400,00 zl

26400 ,00 zl

100,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

26 400,00 zl

26 400,00 zl

100,0%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

26 400,00 zl

26400 ,00 zl

100,0%

2016500 ,00 zl

1 995 929,10 zl

99,0%

1. wydatki biezqce

2 016 500 ,00 zl

1 995929,10 zl

99,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

2016000,00 zl

1 995 430 ,09 zl

99,0%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

309 100 ,00 zl
1 706 900 ,00 zl

299241,39 zl
1 696 188,70 zl

96,8%
99,4%

500 ,00 zl

499,01 zl

99,8%

893747,00 zl

857 873,24 zl

96 ,0%

85333 Powiatowe
w tym:

urz~dy

pracy

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
85395 Pozostala dzialalnosc
wtym'
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1 wydatki biezqce

893747,00 zl

857 873 ,24 zl

96 ,0%

5000 ,00 zl

3 100 ,00 zl

62,0%

5000,00 zl

3 100,00 zl

62,0%

888747 ,00 zl

854 773,24 zl

96 ,2%

3648 515 ,00 zt

3168329 ,85 zt

86,8%

755053 ,00 z!

754574,63 zl

99.9%

1. wydatki biezqce

755 053,00 zl

754 574,63 zl

99,9%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacJq statutowych
zadan
z tego • - wydatki na programy finansowane z
udzialem srodk6w zagranicznych i UE

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
wtym.
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
wtym .

744453 ,00 zl

744 104 ,20 zl

100,0%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

91401,00zl

91 054,07 zl

99 ,6%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

653052 .00 zl

653 050 ,13 zl

100,0%

600 ,00 zl

599,40 zl

99,9%

10000,00 zl

9871,03 zl

98 ,7%

1 138 734,00 zl

1 138 204 ,24 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

1 138 734 ,00 zl

1 138 204 ,24 zl

100,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

1 137134,00 zl

1 136 665 ,67 zl

100,0%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
- dotacje na zadania biezqce
85407 Plac6wki wychowania pozaszkolnego
wtym'

- wydatki zw iqzane z realizacjq statutowych
zadan

173536,00 zl

173 070,38 zl

99,7%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

963598,00 zl

963 595,29 zl

100,0%

1 600,00 zl

1 538,57 zl

96 .2%

221 727,00 zl

219 895,58 zl

99,2%

1. wydatki biezqce

221 727,00 zl

219895,58zl

99,2%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

221 727,00 zl

219895,58 zl

99 ,2%

- wydatki zwiqzane z realizacJq statutowych
zadan

197542,00 zl

195712,81 zl

99 ,1%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

24 185,00 zl

24 182 ,77 zl

100,0%

939 544 ,00 zl

556281 ,29 zl

59,2%

939544,00 zl
7 000,00 zl

556 281,29 zl
6963,61 zl

59,2%
99,5%

7 000,00 zl

6963,61 zl

99 ,5%

18 800 ,00 zl

16922,47 zl

90 ,0%

913744,00 zl

532 395,21 zl

58 .3%

7 120,00 zl

7 114.20 zl

99,9%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
85412

Kolonie i o'bozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i mlodziezy szkolnej
wtym .

85415 Pomoc materialna dla uczni6w
w tym.
1 wydatki biezqce
z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan
- na programy finansowane z udzialem
srodk6w zagranicznych i UE
- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
wtym .
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1. wydatki biezctce

7120,00zl

7114,20zl

99,9%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

7120,00 zl

7114 ,20zl

99 ,9%

- wydatki zwictzane z realizacjct statutowych
zadari

7120,00zl

7 114,20 zl

99,9%

586 337,00 zl

492 259,91 zl

84, 0%

586 337,00 zl

492259,91 zl

84,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

4400,00 zl

4 350,43 zl

98,9%

- wydatki zwictzane z realizacjct statutowych
zadari

4400 ,00 zl

4 350,43 zl

98,9%

581 937,00 zl

487 909,48 zl

83 ,8%

13307 880,00 zt

12708558,14 zt

95,5%

66000,00 zl

22653,02 zl

34,3%

1. wydatki biezctce

66000,00 zl

22653 ,02 zl

34 ,3%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

66 000,00 zl

22653,02 zl

34 ,3%

- wydatki zwictzane z realizacjct statutowych
zadari

66 000 ,00 zl

22653,02 zl

34,3%

5 564 170,00 zl

5514450,78 zl

1. wydatki majcttkowe

5 564 170,00 zl

5514450,78 zl

99 ,1%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycYjne

5564170 ,00zl

5514450,78 zl

99,1%

- na programy finansowane z udzialem
srodk6w zagranicznych i UE

5560 170,00 zl

5510520,78 zl

99, 1%

3 180 000 ,00 zl

3095586,94 zl

97 ,3%

1 wydatki biezctce

3 180000,00 zl

3 095 586 ,94 zl

97,3%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

3 180000,00 zl

3095586 ,94 zl

97 ,3%

- wydatki zwictzane z realizacjct statutowych
zadari

3 180000,00 zl

3095586,94 zl

97,3%

945815 ,00 zl

799481 ,50 zl

84,5%

1. wydatki biezctce

945815,00zl

799481,50 zl

84 ,5%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

945815,00 zl

799481,50 zl

84,5%

- wydatki zwictzane z realizacjct statutowych
zadari

945815 ,00 zl

799 481,50 zl

84,5%

625 860 ,00 zl

625860 ,00 zl

100,0%

1. wydatki majcttkowe

625 860,00 zl

625 860 ,00 zl

100,0%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne

625 860 ,00 zl

625 860,00 zl

100,0%

- wydatki na programy finansowane z
udzialem srodk6w zagranicznych i UE

625 860,00 zl

625 860,00 zl

100,0%

85495 PozQstala dzialalnosc
w tym.
1. wydatki biezctce

z tego - na programy finansowane z
udzialem srodk6w zagranicznych i UE
Gospodarka komunalna i oc hrona
srodowiska
w tym .

900

90001

Gospodarka sciekowa i ochrona w6d
w tym.

90002 Gospodarka odpadami

99,1%

w tym .

90003 Oczyszczanie miast i wsi
w tym .

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w tym.

90007 Zmniejszenie halasu i wibracji
w tym.
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900 13 Schroniska dla zwierzqt

399 000,00 zl

386790 ,69 zl

96 ,9%

1. wydatki biezqce

399 000,00 zl

386 790,69 zl

96 ,9%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

399 000 ,00 zl

386 790 ,69 zl

96 ,9%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

399 000 ,00 zl

386 790,69 ;;:1

96,9%

1610000,00 zl

1 518261 ,23 zl

94 ,3%

1. wydatki biezqce

1 520 000 ,00 zl

1441 416,07 zl

94,8%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

1 520 000 ,00 zl

1441416,07 zl

94,8%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

1 520 000,00 zl

1 441 416 ,07 zl

94,8%

2. wydatki majqtkowe

90 000,00 zl

76845,16zl

85 ,4%

z tego - inwestYCJe i zakupy inwestycyjne

90000 ,00 zl

76845 ,16 zl

85,4%

535 035 ,00 zl

460282,92 zl

86,0%

1. wydatki biezqce

435035,00 zl

363 457,57 zl

83 ,5%

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacJq statutowych
zadan
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

335035 ,00 zl

271 164,57 zl

80,9%

300 035 ,00 zl
35 000 ,00 zl

240 024,12 zl
31 140,45 zl

80,0%
89,0%

- swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

100 000,00 zl

92293 ,00 zl

92 ,3%

2. wydatki majqtkowe

100000,00 zl

96825 ,35 zl

96 ,8%

z tego - inwestycJe i zakupy inwestycYJne

100000 ,00 zl

96 825,35 zl

96,8%

6 000 ,00 zl

2997,50 zl

50.0%

1. wydatki biezqce

6 000 ,00 zl

2997 ,50 zl

50,0%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

6000 ,00 zl

2997,50 zl

50,0%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

6 000,00 zl

2997 ,50 zl

50,0%

376 000 ,00 zl

282 193,56 zl

75 ,1%

1. wydatki biezqce

376 000 ,00 zl

282 193,56 zl

75,1%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

361 000,00 zl

282 193,56 zl

78,2%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadan

361 000 ,00 zl

282 193,56 zl

78 ,2%

15 000,00 zl

zl

0,0%

3 875 558 ,00 zt

3856328,17 zl

99,5%

w tym.

90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g
w tym.

Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem
90019 srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze
srodowiska
w tym •

90020

Wplywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem
srodk6w z oplat produktowych
w tym .

90095 Pozostala dzialalnosc
w tym .

z tego - dotaCJe na zadania biezqce

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym .
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92105 Pozostale zadania w zakresie kultury

168 098,00 zl

159196,02zl

94 ,7%

168 098 ,00 zl

159196 ,02 zl

94 ,7%

wtym :
1. wydatki biezqce
z tego - dotacje na zadania biezqce
z tego - swiadcze nla na rzecz os6b
fizycznych
z tego - wydatki jednostek budzetowych

35680 ,00 zl

35 680,00 zl

100,0%

2 000 ,00 zl
130418 ,00zl

2000 ,00 zl
121 516 ,02 zl

100,0%
93 ,2%

- wydatki zwiqzane z realizaCJq statutowych
zadan

126418 ,00 zl

117516,02zl

93, 0%

- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

4000 ,00 zl

4 000 ,00 zl

100,0%

2 076760,00 zl

2076752 .15 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

1 776 760 ,00 zl

1 776760,00 zl

100 ,0%

z tego - dotacje na zadania biezqce

1 776 760,00 zl

1 776 760 ,00 zl

100,0%

2. wydatki majqtkowe

300000 ,00 zl

299 992,15 zl

100,0%

z tego - inwestycje i zakupy inwestycyjne

300 000,00 zl

299992 ,15 zl

100,0%

1 207000,00 zl

1 207 000 ,00 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

1 207 000 ,00 zl

1 207000,00 zl

100,0%

z tego - dotacje na zadania biezqce

1 207 000 ,00 zl

1 207000,00 zl

100,0%

383 700 ,00 zl

373 380 ,00 zl

97,3%

1. wydatki biezqce

353 700 ,00 zl

353 700 ,00 zl

100,0%

z tego - dotacje na zadania biezqce

353 700 ,00 zl

353 700 ,00 zl

100,0%

2. wydatki majqtkowe

30000,00 zl

19680,00 zl

65 ,6%

z tego - inwestYCJe i zakupy inwestycyjne

30 000,00 zl

19680 ,00 zl

65,6%

40 000 ,00 zl

40000 ,00 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

40 000 ,00 zl

40 000,00 zl

100 ,0%

z tego - dotacje na zadania biezqce

38 000 ,00 zl

38 000 ,00 zl

100 ,0%

2 000,00 zl

2 000 ,00 zl

100,0%

2 000 ,00 zl

2 00 0,00 zl

100 ,0%

4531 593 ,00 zt

4458419,15 zt

98 ,4%

2111506 ,00 zl

2042374 ,87 zl

96 ,7%

1. wydatki biezqce
z tego - swiadczenia na rzecz os6b
fizycznych

1 26 8 500,00 zl

1 240 393,88 zl

97 ,8%

7 500,00 zl

7 135,56 zl

95,1%

z tego - wydatki jednostek budzetowych

1 261 000 ,00 zl

1 23 3 258 ,32 zl

97 ,8%
96 ,1%

92109 Domy i osrodki kultury , swietlice i kluby

92116 Biblioteka

92118 Muzeum

92120 Ochrona i konserwacja zabytk6w

z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realiza cjq statutowych
zadan

Kultura fizyczna i sport

926

w tym :
92601

Obiekty sportowe

- wydatki zwiqzane z realiza cjq statutowych
zadan

6100 00,00 zl

586 284 ,89 zl

- wynagrodzen ia i skladki od nich naliczone

651 000,00 zl

646 973,4 3 zl

99,4%

2. wydatki majqtkowe

843 006 ,00 zl

801 980,99 zl

95,1 %

z tego - inwestycje i zakupy inwestycYjne

843 006 ,00 zl

801 980 ,99 zl

95 ,1%
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92604 Instytucje kultury fizycznej

2251 217,00 zl

2248 190,92 zl

99 ,9%

2234217 ,00 zl

2231233 ,25zl

99,9%

10 503,00 zl

9590,09 zl

91,3%

2223714 ,00 zl

2221 643,16 zl

99 ,9%

808914,00 zl
1414800 ,00 zl

808066,92 zl
1 413576 ,24 zl

99 ,9%
99,9%

2. wydatki maJqtkowe

17 000,00 zl

16957,67 zl

99,8%

z tego - inwestycJe i zakupy inwestycyjne

17000,00 zl

16957,67 zl

99 ,8%

168870,00 zl

167853,36 zl

99,4%

1. wydatki biezqce

168870,00zl

167853,36 zl

99,4%

z tego - dotacje na zadania biezqce

141000,00zl

141000,00zl

z tego - wydatki jednostek budzetowych

10 000,00 zl
17 870,00 zl

10 000,00 zl
16853,36zl

100,0%
94 ,3%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych
zadari

17870,00 zl

16853 ,36 zl

94 ,3%

1 wydatki biezqce
z tego: - swiadczenia na rzecz os6b
fizycznych
z tego - wydatki jednostek budzetowych
- wydatki zwiqzane z realizacJq statutowych
zadari
- wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

92605 Zadania z zakresie kultury fizycznej

z tego - swiadczenia na rzecz os6b
fizycznych
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Za/qcznik nr 2a
do sprawozdania z realizacji budtetu
miasta SWif1lochlowice za 2011 rok

STRUKTURA WYDATKOW BUDZETOW YCH

STRUKTURA WYDATKOW BUDZETOWYCH

PLAN

WYKONANIE

% UDZIAlU W
WYDATKACH

Wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
jednostek budzetowych

66481 436,00 zl

66257619,87 zl

42,1

Wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadan
jednostek budzetowych

28 765795,04 zl

27017159,21 zl

17,2

Dotacje podmiotowe , przedmiotowe i celowe na
zadania biezqce

10423729,00 zl

10 403 283,42 zl

6,6

Pozostale dotaCje na zadania biezqce

5448 968,00 zl

5421328,41 zl

3,4

Swiadczenia na rzecz osob fizycznych

21 590487 ,00 zl

20920 879,02 zl

13,3

3443 175,00 zl

2751 642,60 zl

1,8

3155000,00zl

2 464 011 ,77 zl

1,6

2 165800 ,00 zl

2 146148,55 zl

1,4

21 374999,00 zl

19 841 728,88 zl

12,6

162849389,04 zl

157223801,73 zl

100,00

Wydatki biezqce na programy finansowane z
udzialem srodkow pochodzqcych z budzetu Unii
Europejskiej i ze :Z:rodel zagranicznych
Wydatki z tytulu
przez jst
Wydatki na

por~czen

obslug~

i gwarancji udzielonych

dlugu publicznego

Wydatki maJqtkowe i inwestycyjne

OGOlEM WYDATKI BUDZETOWE

I

Sf'l·:{ '.IALlSTA

~~

Wet 7 '"i/u!jzer

Za/Cfcznik nr 3
do sprawozdania z rea/izacji budielu
Miasta $wi~lochlowice za 2011 rok

Realizacja budzetu Miasta Swi ~toc htowice
w 2011 roku

Lp.

1.

Trese

Plan

Wykonanie

%

2

3

4

5

Dochody budzetowe

156 451 856 ,04 zt

150620109,74 zt

96,30%

141 255857 ,04 zl
15 195 999 ,00 zj

141 122144,84 zl
9497964 ,90 zj

99 ,90%
62 ,50%

162 849 389,04 zt

157223801,73 zt

96,50%

141 474390,04 zj
21 374999,00 zj

137382072,85 zl
19841 728,88 zl

97 ,10%
92 ,80%

wtym ·

dochody biezqce
dochody majqtkowe

2.

Wydatki budzetowe
wtym

wydatki biezqce
wydatki majqtkowe

x

3.

Wynik finansowy (poz.1 - 2)

-6 397 533,00 zt

-6 603 691,99 zt

4.

Przychody budzetu

12 853 626,00 zt

14602829,10 zt

113,60%

10 000 000,00 zj

10 000 000,00 zl

100,00%

2853626 ,00 zj

4 602 829,10 zj

161 ,30%

2 853 626 .00 zl

2853626,00 zl

100,00%

6 456 093,00 zt

6 456 092,50 zt

100,00%

2 200 000,00 zj

2200000,00 zj

100,00%

706093,00 zl

706092,50 zl

100 ,00%

3) wykup obligacji samorzqdowych

3550000 ,00 zl

3 550000 ,00 zl

100,00%

R6znica (poz. 4 - 5)

6 397 533,00 zl

8 146 736,60 zl

127,30%

0.00 zl

1 543 044.61 zl

w tym:

1) sprzedaz papierow wartosciowych
wyemitowanych przez jst (obligacje
jednostek samorzqdowych )
2) wolne srodki, 0 ktorych mowa w art217
ust2 pkt 6 ustawy
w tym

5.

- srodki na pkrycie deficytu

Rozchody budzetu
wtym .

1) splata kredytow (djugoterminowych)
2) splata pozyczek

6.

7.

x

.\

r

/
k

Zatctcznik nr 4
do sprawozdania z rea/izacji budtetu
Miasta SWif?tochlowice za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania planu wydatk6w
zadan inwestycyjnych w 2011 roku

Dziat
600

Rozdzial

Nazwa zadania

Plan

60015 Drogi powiatowe w miastach na prawach powiatu

Wykonanie

%

2306623,00

1 806622,44

78,3%

661 196,00

168 575,63

25,5%

w tym
1. Przebudowa ul Chorzowskiej na odcinku od skrzyzowania z ul
Bukowego do skrzyzowania z ul Bieszczadzk q
2 Przebudowa skrzyzowania ul . Bytomskiej i DTS wraz z przebudowq
sygnalizaCJi 5wietlnej
3 Budowa chodnika lezqcego za torowisk iem tramwajowym w ciqgu ul
Wojska Polskiego
4. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy chodnlka w ciqgu ul.
Slqskiej

600

60016 Drogi publiczne gminne
w tym :
1. Budowa parkingu przy ul Jodlowej
2 Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul . Kubiny
3 Projekt budowlano-wykonawczy budowy zatoki autobusowej wraz z
p~tl q do zawracania przy ul SI~zan
4. Projekt budowlano-wykonawczy aktualizacji oraz rozszerzenia projektu
na budow~ odcinka ul Imieli

-
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Dzial

630

Rozdzial

Nazwa zadania

Plan

63095 Pozostala dzialalnosc

Wykonanie

%

2199832,00

2194160,21

99,7%

200000,00

200000,00

100,0%

w tym :
1 Wykonanie zadania pn. "Regionalny Obszar Rekreacyjno-TurystycznySzlaki rowerowe drogq rozwoJu aktywnej turystyki - trasy rowerowe na
terenie miasta Swi~tochlowice

700

70001 Zaklady gospodarki mieszkaniowej
wtym :
1 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie koszt6w
realizaqi inwestyqi i zakup6w inwestycyjnych zakladu budzetowego MZBM

700

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

35000,00

-

x

w tym
1 Wydatki na zakup i nabycie grunt6w

710

71012 Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

20000,00

19954,29

99,8%

800,00

787,26

98,4%

w tym
1. Zakup sprz~tu komputerowego na potrzeby MieJskiego Osrodka
Dokumentaqi Geodezyjnej i Kartograficznej

720

72095 Pozostala dzialalnosc
wtym
1 Realizacja projektu "Slqskiej Karty Uslug Publicznych" realizowanego
przez KZK GOP w Katowicach
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Dzial
750

Rozdzial
75023

Nazwa zadania
Urz~dy

Plan

gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonanie

%

475769,00

473640,74

99,6%

30000,00

30000,00

100,0%

20000,00

19967,70

99,8%

994680,00

950219,93

95,5%

w tym
1. Wymiana parkietu wraz z podlozem i wymiana drzwi w gabinecie
Prezydenta Miasta oraz wymiana podl6g w pokojach 101 , 105
2 Zakup dodatkowych licencji oprogramowania, zakup sprz!i'tu
komputerowego na potrzeby Urz!i'du Miejskiego oraz wykonanie analizy
ekonomiczno-technicznej na potrzeby projektu sieci szerokopasmowych

754

75405 Komendy powiatowe Policji
w tym
1. Zakup podzespolow komputerowych i materialow do kserokopiarek
2 Zakup 2 szt kopiarek

I

754

75416 Straz Miejska
w tym
1. Zakup zestawu typu serwer i zestaw6w komputerowych dla potrzeb
Strazy Miejskiej

801

80101 Szkoly podstawowe

wtym .
1. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego 0 nawierzchni poliuretanowej przy
SP nr 3 wraz z wykonaniem oswietlenia boiska , malej architektury i izolacji
scian piwnicznych zewn!i'trznych , kanalizacji deszczowej i drenazu
opaskowego szkoly
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Dziaf

801

Nazwa zadania

Rozdziaf

Plan

80101 Szkofy podstawowe

Wykonanie

%

2343320,00

2213318,57

94,5%

1 345000,00

1 344122,25

99,9%

420445,00

419062,16

99,7%

1 008070,00

1 007734,61

100,0%

wtym
1. Wykonanie 2 kotlowni gazowych, wymianE2 instalacji CO wraz z
robotami dodatkowymi w budynku SP nr 17
2. Remont kapitalny budynku SP nr 3

801

80104 Przedszkola
w tym
1. Termomodernizacja Przedszkola nr 2
2. Termomodernizacja Przedszkola nr 3
3 Wymiana opraw oswietleniowych oraz dokonanie wymiany wykladzin
podlogowych w budynku Przedszkola nr 3

801

80110 Gimnazja
w tym:
1. Przebudowa boiska przyszkolnego w GimnazJum nr 4

801

80120 Licea og61noksztafcClce
w tym:
1. Termomodernlzacja budynku ZSO nr 1

801

80195 Pozostafa dziafalnosc

60821,00

wtym :
1. Na cZE2sciowa.. realizacjE2 projektu "Indywidualizacja nauczania w
SwiE2tochlowickich szkolach podstawowych w klasach I-III"
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-

x

Dziat
851

Rozdziat

Nazwa zadania

Plan

85111 Szpitale og61ne

Wykonanie

%

137652,00

137648,82

100,0%

84000,00

79829,60

95,0%

250000,00

249950,14

100,0%

1 209755,00

1 073542,43

88,7%

w tym
1. Dotacja celowa dla Zespolu Opieki Zdrowotnej w Swi~tochlowicach na
zakup aparatury i sprz~tu medycznego na potrzeby Oddzialu
Pediatrycznego z Pododdzialem Patologii Noworodka

852

85202 Domy Pomocy Spolecznej
wtym .
1. Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru w Domu Zlotej Jesieni

852

85232 Centra Integracji Spolecznej
w tym .
1. Adaptacja budynku przy ul. Sqdowej na Centrum Integracji Spolecznej

853

85305 itobki

w tym
1. Przebudowa budynku przy ul Czajora 3 na zlobek
2 Adaptacja pomieszczen w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 na Klub
Dzieci~cy nr 1 przy ul. Harcerskiej nr 6
3. Adaptacja pomieszczen w budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 na
Klub Dzieci~cy nr 2 przy uL Sudeckiej 1
4 Adaptacja pomleszczen w budynku Przedszkola MieJskiego nr 1 na Klub
Dzieci~cy nr 3 przy ul Karola Miarki
5 Zakup wyposazenia dla zlobka i klub6w
realizacjq programu "Maluch"

dzieci~cych

w zwiqzku z
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Dzial

Rozdzial

853

Nazwa zadania

Plan

85321 Zespoly do spraw orzekania 0 niepelnosprawnosci

2000,00

Wykonanie

%

-

x

w tym 1. Planowane srodki na zakup kserokopiarki

I

I

900

90002 Gospodarka odpadami

4000,00

3930,00

98,3%

w tym
1. Srodki przeznaczone na opracowanie dokumentaCji niezb~dnej do
ubiegania si~ 0 dofinansowanie dla systemu gospodarki odpadami
komunalnymi dla G6rnoslqskiego Zwiqzku Metropolitalnego w ramach
Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Srodowisko"

900

90002 Gospodarka odpadami

I

I

5537415,00

5487765,78

99,1%1

w tym
1. Budowa linii do segregacji odpad6w wraz z infrastrukturq towarzyszqcq
na skladowisku odpad6w komunalnych

900

90002 Gospodarka odpadami

I

22755,00

22755,00

100,0%

625860,00

625860,00

100,0%

w tym
1. RewitalizaCja stawu Kalina i przylegajqcej do niego haldy

900

90007 Zmniejszenie halasu i wibracji
w tym
1. Srodki przeznaczone na zadanie pn "tworzenie map akustycznych dla
obszar6w okreslonych w ustawie Prawo ochrony srodowiska dla miasta
Swi~tochlowice"

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

Dziaf

Nazwa zadania

Rozdziaf

900

Plan

90015 Oswietlenie ulic, placow i drog

Wykonanie

90000,00

%

76845,16

85,4%

100000,00

96825,35

96,8%

300000,00

299992,15

100,0%

30000,00

19 680,00

65,6%

843006,00

801 980,99

95,1%

wtym
1. W ramach tych srodk6w zostaty wykonane projekty techniczne
oswietlenia ul . Jodlowej i ul Sqdowej oraz nowe punkty swietine przy ui.
Komandra 33-33f, Komandra 10a, Wojska Polskiego , Katowickiej,
Jodtowej
I

900

Wptywy i wydatki zwictzane z gromadzeniem srodkow z opfat i kar za
90019
korzystanie ze srodowiska
w tym
1. Wykonanie ekologicznego placu zabaw na terenie OSiR "Skalka"

921

92109 Domy i osrodki kultury
-

w tym
1. Przebudowa potaci dachowej cz~sci niskiej budynku CKS przy ui.
Krauzego

921

92118 Muzea
w tym :
1 Realizacja zadania p.n. "Remont i przebudowa budynku przy ul Polaka
1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Miejskiego"

926

92601 Obiekty sportowe
w tym
1. Remont kapitalny i termomodernizacJa budynku OSiR

'------
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- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dziat

Rozdziat

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

%

2. Budowa boiska przy SP nr 17 w ramach programu "Moje Boisko 
ORLIK 2012"
3 Budowa kqpieliska na terenie OSiR "Skalka"
4. Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Jako miejsce rekreacji i wypoczynku Przystan

92604 Instytucje kultury fizycznej

926

17000,00

16957,67

99,8%

wtym
1 Zakup ringu bokserskiego
2 Zakup kosiarki "Viking" do obslugi boisk pilkarskich

Ogotem wydatki majcttkowe w 2011 roku

21 374999,00

-

.

- 

-

-

-- - 

19841 728,88
-

.

92,8%
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Zalqcznik nr 5
do sprowozdonia z rea/izacji budietu Miasta
Swi~tochlowice za 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania plan u dochodow i w ydat kow zwi qzanych z realizacjq zadan
z zakresu administracji rZqdowej realizowanych przez powiat w 2011 roku

1. Plan dochodow

700

Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami

78824,00 zt

67859,00 zt

86,1%

78824,00 zl

67859,00 zl

86,1%

78824,00 zt

67859,00 zt

86,1%

78824,00 zt

67859,00 zt

86,1%

zt

zt

x

182 177,00 zt

180 776,68 zt

99,1%

16286,00 zl

16145,29 zl

99,1%

16286,00 zt

16145,29 zt

99,1%

16286,00 zt

16145,29 zt

99,1%

zt

zt

x

44 550,00 zl

44550,00 zl

100,0%

44550,00 zt

44550,00 zt

100,0%

44550,00 zt

44550,00 zt

100,0%

zl

zt

x

9141,00 zl

8635,25 zl

94,5%

9141,00 zt

8635,25 zt

94,5%

9141,00 zt

8635,25 zt

94,5%

zt

zt

x

112 200,00 zl

111446,14 zl

99,3%

112200,00 zt

111446,14 zl

99,3%

112200,00 zt

111 446,14 zl

99,3%

zt

zl

x

w tym:
1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyskane z
innvch zrodet
2. dochody majqtkowe

710

Dziatalnosc ustugowa
71012

Osrodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
wtvm:
1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyskane z
innych zrodet
2. dochody majqtkowe

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
wtym:
1. dochody biezqce
w tym . - dotacje i srodki pozyskane z
innych zrodel
2. dochody majqtkowe
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
wtym'
1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyskane z
innych zrodet
2. dochody majqtkowe
71015 Nadzor budowlany
w tym :
1. dochody biezqce
w tym . - dotacje i srodki pozyska ne z
innych zrodel
2. dochody majqtkowe

750

Administracja publiczna

166 401,00 zf

166317,22 zf

100,0%

148401,00 zl

148401,00 zl

100,0%

148401,00 zl

148401,00 zl

100,0%

148401,00 zl

148401,00 zl

100,0%

2. dochody majqtkowe

zl

zl

x

75045 Kwalifikacja wojskowa

18 000,00 zl

17916,22 zl

x

18000,00 zl

17916,22 zl

99,5%

18000,00 zl

17916,22 zl

99,5%

zl

zl

x

3 478 220,00 zf

3478 173,82 zf

100,0%

3476 220,00 zl

3476173,82 zl

100,0%

3476220,00 zl

3476173,82 zl

100,0%

3476220,00 zl

3476 173,82 zl

100,0%

zl

zl

x

2000,00 zl

2000,00 zl

x

2000,00 zl

2000,00 zl

100,0%

2000,00 zl

2000,00 zl

100,0%

zl

zl

1 412 082,00 zf

1 411 820,40 zf

100,0%

1 412 082,00 zl

1411 820,40 zl

100,0%

1 412 082,00 zl

1 411 820,40 zl

100,0%

1412082,00 zl

1 411 820,40 zl

100,0%

zl

zl

416994,00 zf

416917,11 zf

100,0%

zast~pcze

3294,00 zl

3294,00 zl

100,0%

1. dochody biezqce

3294,00 zl

3294,00 zl

100,0%

3294,00 zl

3294,00 zl

100,0%

zl

zl

x

75011

Urz~dy

wojew6dzkie

wtym:

1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyskane z
innych zrodel

wtym:

1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyskane z
innych zrode l
2. dochody majqtkowe

Bezpieczenstwo publiczne i ochrona
przeciwpozarowa

754

75411

Komendy powiatowe Panstwowej Straiy
Poiarnej
wtym:
1. dochody biezqce
w tym . - dotacje i srodki pozyskane z
innych zrodel
2. dochody majqtkowe

75414 Obrona cywilna
wtym·

1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyskane z
innych zrodel
2. dochody majqtkowe

851

Ochrona zdrowia

x

Skladki na ubezpieczenie zdrowotn e oraz
85156 swiadczenia dla osob

nieobj~tych

obowi'lzkiem ubezpieczenia zdrowotnego
wtym.

1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyskane z
innych zr6del
2. dochody maj'ltkowe

852

Pomoc spofeczna
85204 Rodziny
wtym :

w tym . - dotacje i srodki pozyskane z
innych zr6del
2. dochody majqtkowe

85205

Zadania w zakresie przeciwdzialania
przemocy w rodzinie
wtym:

1. dochody biezqce
IN

tym . - dotacje i srodk i po zyskane z

innych zrodel
2. dochody majqtkowe

POlostate zadania w zakresie polityki

853

spoteclnej
85321

Zespoly do spraw orzekania

0

niepetnosprawnosci

413 700,00 zl

413 623,11 zl

100,0%

413 700,00 zl

413 623, 11 zl

100,0%

413 700,00 zl

413 623,11 zl

100,0%

zl

zl

x

139 500,00 zt

139489,72 zt

100,0%

139 500,00 zl

139489,72 zl

100,0%

139 500,00 zl

139 489,72 zl

100,0%

139500,00 zl

139489,72 zl

100,0%

zl

zl

x

w tym :
1 dochody biez qce
w tym : - dotacje i srodki pozyskan e z
innych i:rodel
2. dochody majqtkowe

Ogotem dochody na realizacj~ zadan
z zakresu administracji rZ'ldowej realizowanych
przez powiat

5 874 198,00 zt

5 861 353,95 zt

99,8%

2. Plan wydatk6w
-------

~-

-~.

~~

700

1 1 , 1 :..

Gospodarka mieszkaniowa

78824,00 zt

67859,00 zt

86,1%

78824,00 zl

67859,00 zl

86,1%

1 wydatki biezqce

78824,00 zl

67859,00 z!

86,1%

wtym: - wydatki jednostek budzetowych

78824,00 zl

67859,00 z!

86,1%

zl

z!

x

78824,00 zl

67859,00 zl

86,1%

zl

zl

x

182177,00 zt

180 776,68 zt

99,1%

16286,00 zl

16145,29 zl

99,1%

1. wydatki biezqce

16286,00 zl

16145,29 zl

99,1%

w tym: - wydatki jednostek budzetowych

16 286,00 zl

16145,29 zl

99,1%

zl

zl

x

16286,00 zl

16145,29 zl

99,1%

zl

z!

x

Prace geodezyjne i kartograficzne

44550,00 zl

44550,00 zl

100,0%

1, wydatki biezqce

44550,00 zl

44550,00 zl

100,0%

wtym: - wydatki jednostek budzetowych

44 5 50,00 z!

44550,00 zl

100,0%

zl

zl

x

44 550,00 zl

44550,00 zl

x

zl

zl

x

9141,00 zl

8635,25 zl

94,5%

1. wydatki biezqce

9 J 41,00 zl

8635,25 zl

94,5%

wtym: - wvdatki jednostek budzetowych

9141,00 zl

8635,25 zl

94,5%

z!

z!

x

9 141,00 zt

8635,25 z!

x

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami

z tego: - wynagrodzenia i sk!adki od nich naliczone
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadan
2, wydatki majqtkowe

710

Dziatalnosc ustugowa
710ll Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

z tego: - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadan
2, wydatki majqtkowe
71013

z tego: - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadan
2 wydatki majqtkowe
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

z tego: - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadan
2, wydatki majqtkowe

x
99,3%

11 2 200,00 zl

1, wydatki biezqce

112 200,00 zt

III 446,14 z!

99,3%

w tym - wydatki jednostek budzetowych

11 2 200,00 zt

111 446,14 zt

99,3%

z tego: - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone

107 140,00 zl

106631,84 zt

99,5%

5060,00 z!

4 814,30 z!

95,1%

zl

z!

x

166 40 1,00 zt

166317,22 zt

100,0%

Urzt:dy wojewodzkie

148401,00 zl

148401,00 zl

100,0%

1, wydatki biezqce

148401,00 z!

148 401,00 z!

100,0%

wtym: - wydatki jednostek budzetowych

148401,00 z!

148 401,00 z!

100,0%

z tego: - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone

148401,00 zt

148401,00 z!

100,0%

z!

z!

x

zt

z!

x

- wydatki zwiqzane z realizaCjq statutowych zadan
2, wydatki majqtkowe

Administracja publiczna
75011

zt
111446,14 zl

71015 Nadzor budowlany

750

z!

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadan
2, wydatki majqtkowe

Strona 1 z 3

75045 Kwalifikacja wojskowa

18000,00 zl

17916,22 zl

99,5%

1. wydatki biez<jce

18 000,00 zl

17916, 22 zl

99,5%

w tym: - wydatki jednostek budzetowych

18 000,00 zl

17916, 22 zl

99,5%

z tego: - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

11 899,00 zl

11 897,52 zl

100,0%

6 101,00 zl

6018,70 zl

x

zl

zl

x

3 478220,00 zt

3478173,82 It

100,0%

3476220,00 zl

3476173,82 zl

100,0%

3476220,00 zt

3476173,82 zl

100,0%

165413,00 zl

165412,77 zl

100,0%

wtym: - wydatki jednostek budzetowych

3310 807,00 zl

3310761, 05 zl

100,0%

z tego : - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

2 946 874 ,00 zl

2946865,60 zl

100,0%

363 33, 00 zl

363 895,45 zl

100,0%

zl

zl

x

2000,00 zl

2000,00 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

2000,00 zt

2000,00 zl

100,0%

w tym: - wydatki jednostek budzetowych

2000,00 zl

2000,00 zl

100,0%

- wydatki zwi<jzane z realizacjij statutowy ch zadari

2. wydatki majijtkowe

754

Bezpieczeristwo publiczne i ochrona
przeciwpozarowa
75411 Komendy powiatowe Paristwowej Straiy Poiarnej
1. wydatki biez<jce
wtym : - swiadczenia na rzecz os6b fi zycznych

- wydatki zwiqzane z realizacjij statutowych zadari

2 wyda t ki maj<jtko we
75414 Obrona cywilna

zl

zl

x

2000,00 zl

2000,00 zt

100,0%

zl

zt

x

1 412 082,00 zt

1 411 820,40 It

100,0%

1412 082,00 z/

1 411 820,40 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

1 412 082 ,00 zl

1 411 820,40 zl

100,0%

wtym: - wydatki jednostek budzetowych

1412082,00 zl

1 411 820,40 zt

100,0%

zl

zl

x

1412082,00 zl

1411 820,40 zl

100,0%

zl

zl

x

416 994,00 It

416917,11 zt

100,0%

zast~pcze

3294,00 zl

3294,00 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

3294,00 zl

3294,00 zl

100,0%

wtym: - swiadczenia na rzec z os6b f,zycznych

3294 ,00 zl

3 294,00 zl

100,0%

wtym: - wydatki jedn ostek budzetowych

zl

zl

x

z tego: - wynagrodzenia i sk ladki od nich naliczone

zl

zl

x

zl

zt

x

zl

zl

x

413 700,00 zl

413 623,11 zl

100,0%

413 700,00 zl

413 623,11 zl

100,0%

372,00 zl

371,38 zl

99,8%

wtym: - wydatki jednostek bud zetowych

413 328,00 zl

413 251,73 zl

100,0%

z tego: - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

33 1 091 ,00 zl

331 056,83 zl

x

822 37,00 zl

82194,90 zl

99,9%

zl

zl

x

z tego : - wynagrodzenia i sklad ki od nich naliczone
- wydatk i zwi<j zane z realizacjij statutowych zadari

2. wydatk i majqtkowe

851

Ochrona zdrowia
Skladki na ubezpieczenie zdrowotn e oraz 5wiadczenia dla

85156 osob

nieobj~tych

obowiqzkiem ubezpieczenia

zdrowotnego

z tego : - wynagrodzenia i skladki od nich na li czone
- wydatki zwiqzane z realizacjij statutowych zadari

2 wydatki majqtkowe

852

Pomoc spoteczna
85204 Rodziny

- wydatki zwiqz ane z realizacjq st atutowych zadari

2. wydatk i majqtkowe
85205 Zadania w zakresie przeciwdzialan ia przemocy w rodzinie
1. wydatki biezijce
w tym : - swiadczenia na rzecz osob fizycznych

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadari

2. wydatki majqtkowe

Strona 2
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853

139 500,00 zt

139489,72 zt

100,0%

139 500,00 zt

139489,72 zt

100,0%

1. wydatki biezijce

139 500,00 zt

139489,72 zt

100,0%

w tym: - wydatki jednostek budzetowych

139500,00 zt

139489,72 zt

100,0%

z tego: - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone

133170,00 zt

133159,72 zt

100,0%

6330,00 zt

6330,00 zt

100,0%

zt

zt

Pozostate zadania w zakresie polityki spotecznej
85321 2espoly do spraw orzekania

0

niepetnosprawnosci

- wydatki zwiijzane z realizacjij statutowych zadan

2. wydatki majijtkowe

Ogofem wydatki na realizacj~ zadan z zakresu administracji
rzC}dowej realizowanych przez powiat

G ~~I!'r'r '.l/\1 IOTA

BO!Jul~"dZer

Strona 3 z 3

58741 98,00 zf

5 861 353,95 zf

99,8%

Zalqczn ik nr 6
do sprowozdon io z reo lizocj i budietu Miosto
Swit:tochlowice zo 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania pl anu dochod6w i wydatk6w na realizacjE: zadan z zakresu
administracji rZqdowej zleconych gm inie w 2011 roku

1. Plan dochod6w

010

Rolnictwo i towiectwo
01095 Pozostala dzialalnosc

197,00 zt

197,00 zt

100,0%

197,00 zl

197,00 zl

100,0%

197,00 zl

197,00 zl

100,0%

197,00 zl

197,00 zl

100,0%

zl

zt

x

270 396,00 zt

270371,36 zt

100,0%

191981,00 zl

191 978,86 zl

100,0%

19 198 1,00 zl

19 1 978,86 zl

100,0 %

19198 1, 00 zl

191 978,86 zl

100,0%

zl

zl

x

78415,00 zl

78392,50 zl

100,0 %

78415, 00 zl

7839 2,50 zl

100,0%

784 15,00 zl

78392,00 zl

100,0%

zl

zl

x

84643,00 zt

79256,16 zt

100,0%

8600,00 zl

8600,00 zl

100,0%

8600,00 zl

8600,00 zl

100,0%

8600,00 zt

8 600,00 zl

100,0%

zl

zl

x

75781,00 zl

70394,27 zl

92,9%

7578 1,00 zl

70394,27 zl

92,9%

75 781,00 zl

70394,27 zl

92,9%

zl

zl

x

w tym:

1. dochod y biezqce
w ty m : - dotacje i srodki pozyskane z
inn vch zr6d el

2. doc hody m ajqtko we

750

Administracja publiczna
75011

Urz~dy

wojew6dzkie

w tvm :

1. dochody bie zqce
w tym : - do tacje i srodki pozyskane

7

innych zrade l

2. dochody majqtkowe
75056 Spis powszechny i inne
w tym :

1. do ch ody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyska ne z
innyc h zrade l

2. dochody majq tkowe

UrzE:dy naczelnych organ6w wtadzy
751

panstwowej, kontroli i ochro ny prawa
oraz s'ldownictwa
75101

Urz~dy

naczelnych organ6w wlad zy

panstwowej, kontroli i ochrony prawa
wtym:

1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyska ne z
inn ych h adel

2. dochody majq tk owe
75108 Wybory do Sejmu i Senatu
w tym :

1. dochody bi ezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyskan e z
innych zr6del

2. dochody ma jqt kowe

Wybory do rad gmin, rad powiat6w i
sejmik6w wojewodztw, wybory wojtow,
75109 burmistrzow i prezydentow miast oraz

262,00 zl

261,89 zl

x

262, 00 zl

261,89 zl

x

262,00 zl

261,89 zl

x

zl

zl

x

10225,04 zf

10225,04 zf

100,0%

10 225,04 zl

10225,04 zl

100,0%

10225,04 zl

10225,04 zt

100,0%

10225,04 zl

10225,04 zl

100,0%

zl

zl

12 759 695,00 zf

12 532 626,11 zf

99,4%

757363,00 zl

752581,11 zl

99,4%

757363,00 zl

752 581,11 zl

99,4%

757363,00 zl

75258 1,11 zl

99,4%

zl

zl

x

11 819 813,00 z!

11 629 352,26 zl

98,4%

11 819 813,00 z!

11 629 352,26 zl

98,4%

11819813, 00 zl

11 629 352,26 zl

98,4%

zl

zl

x

17850,00 zl

16788,74 zl

94,1%

17850,00 zl

16788,74 zl

94,1%

178 50,00 zl

16788,74 zl

94,1%

zl

zl

x

4669,00 zl

4669,00 zl

100,0%

4669,00 zl

4669,00 zl

100,0%

4669,00 zl

4669,00 zl

100,0%

zl

zl

referenda gminne, powiatowei
wojewodzkie
wtym:

1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyskane z
innych zrodet
2. dochody majqtkowe

851

Ochrona zdrowia
85195 Pozostala dzialalnosc
wtym :

1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srod ki pozyskanp :.
innvch zr6del
2. dochody majqtkowe

852

Pomoc spofeczna
85203 Osrodki wsparcia

x

wtym:
1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyskan e z
innych zrod el
2. dochody majqtkowe
Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z
85212

funduszu alimentacyjnego oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezoieczeni<'l soolecznello
wtym :

1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyskane z
innvch zr6del
2. dochody majqtkowe
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne
85213 oplacane za osoby pobieraj'lce niekt6re
swiadczenia z Domocv sDolecznei
w tym:

1. dochody biez'lce
w tym : - dotacje i srodki pozyskan e z
inn yc h zr6del
2. dochody majqtkowe

85219 Osrodki pomocy spolecznej
wtym:
1. dochody biezqce
w tym : - dotacje i srodki pozyskane z
innych zr6del
2. dochody maj"tkowe

x

85228

Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi
opiekuncze

139900,00 zl

109235,00 zl

78, 1%

139900,00 zt

109235,00 zl

78,1%

139900,00 zt

109 235,00 zt

78,1%

zl

zl

20 100,00 zl

20 000,00 zl

99,5 %

20 100,00 zl

20000,00 zt

99,5%

20100,00 zf

20000,00 zt

99,5 %

zl

zt

wtym:

1. dochody biezq ce
w tym : - dotacje i srodki pozyskan e z
innych zr6det
2. dochody majqtkowe
85295 Pozos tala dzialalnosc

x

wtym :

1. dochod y biezqce
w tym : - dotacje i sro dki pozyskane z
innych zr6def
2. dochod y majqtkowe

Ogotem dochody na realizacj~ zadari
zakresu administracji rZ'ldowej
zleconych gminie

x

z
13 125 156,04 zt

12 892 675,67 zt

98,2%

2. Plan wydatk6w

- .

--------~

---------~ ,
y -:

~~~~ -

010

..

....

./~..;;

Rolnictwo i lowiectwo

197,00 zl

197,00 zl

100,0%

197,00 zl

197,00 zl

100,0%

l. wydatki biezgce

197,00 zl

197,00 zl

100,0%

w tym: - wydatki jednostek budzetowyc h

197,00 zl

197,00 zl

100,0%

zl

zl

x

197,00 zl

197,00 zl

100,0%

zt

zl

x

zI

100,0%

191981,00 zl

191978,86 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

191981,00 zl

191978,86 zl

100,0%

w tym: - wydatki jednostek budzeto wych

191

81,00 zt

191978,86 zl

100,0%

z tego : - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone

189902,00 zl

189 902,00 zl

100,0%

2079,00 zt

2076,86 zl

99,9%

zl

zt

x

78415,00 zl

78392,50 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

784 15,00 zt

7839 2, 50 zt

100,0%

w tym: - swiadczenia na rze cz os6b f izycznych

6258 5, 00 zt

625 84,00 zl

100,0%

01095 pozostala dzialalnosc

z tego: - wynagrod zenia i skladki od nich naliczone
- wydatki zwiqzane z realiza cjq statutowych zadari

2 wydatki majqtkowe
750

Administracja publiczna
75011

-------

Urz~dy

wojew6dzkie

- wydatki zwigzane z realizacj q statutowych zadari
2 wydatki majqtkowe
75056 Spis powszechny i inne

270396,00 zl

270 371,36

wtym : - wydatki jednostek budzetovvych

15830,00 zl

15808,50 zl

99,9%

z tego : - wynagrodzenia i sk ladki od nich naliczone

14 768,00 zt

14747,8 6 zl

x

1062,00 zl

1060,64 zl

99,9%

zt

zl

x

84643,00 zl

79256,16 II

100,0%

8600,00 zl

8600,00 zl

100,0%

l. wydatki biezgce

8600,00 zl

8 600,00 zl

100,0%

wtym: - wydatki jednostek bud zetowych

8600,00 zl

8600,00 zl

100,0%

z tego : - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone

8600,00 zl

8600,00 zl

100,0%

zl

zt

x

zt

zl

x

75108 Wybory do 5ejmu i Senatu

75781,00 zl

70394,27 zl

92,9%

l. wydatki biezqce

75 781 ,00 zt

70394,27 zl

92,9%

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadari
2. wydatki majqtkowe
Urz~dy

751

naczelnych organ6w wladzy panstwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sCjdownictwa
75101

Urz~dy

naczelnych organow wladzy paristwowej, kontroli

i ochrony prawa

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowyc h zadari
2. wydatki majqtkowe

w tym : - swiadczenia na rz ecz os6b fizycznych

39860,00 zl

37300,00 zl

93,6%

wtym: - wydatki jednostek budietowych

3592 1,00 zl

33094,27 zl

92,1%

z tego : - wynagrodzenia i sk ladki od nich naliczone

253 01,00 zl

23 225,04 zl

x

10 620,00 zl

9869,23 zt

92 ,9%

zl

zl

x

- wydatki zwiqzane z rea lizacjq sta tutowych zadari
2. wydatk i majqtkowe

Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w

75109

wojew6dztw, wybory w6jt6w, burmistrz6w i

262,00 zl

261,89 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

262 ,00 zl

26 1,89 zl

100,0%

w tym: - wydatki jednostek budzetowych

262,00 zl

261,89 zl

100,0%

zt

zl

x

262, 00 zl

261,89 zl

100,0%

zl

zt

x

10225,04 zf

10225,04 zf

100,0%

10225,04 zl

10225,04 zl

100,0%

1. wydatki biezqce

10225,04 zt

10225,04 zl

100,0%

w tym: - wydatki jednostek bud zetowych

10225,04 zl

10225,04 zl

100,0%

8 344,00 zt

8344,00 zl

100,0%

1 881,04 zl

1881,04 zl

100,0%

zl

zl

x

12 759 695,00 zf

12 532 626,11 zf

99,4%

85203 Osrodki wsparcia

757363,00 zl

752 581,11 zl

99,4%

1. wyda tki biezqce

757363,00 zl

752 581,11 zl

99,4%

1953,00 zl

1 952,86 zl

100,0%

wtym: - wydatki jednostek budzetowych

755410,00 zl

750628,2 5 zl

99,4%

z tego: - wynagrodzeni a i sktadki od nich naliczone

566 579,00 zl

564672,28 zl

x

18883 1,00 zl

185955 ,97 zt

98,5%

zl

zl

x

11 819 813,00 zl

11 629352,26 zl

98,4%

1. wydatki bieiqce

11 819 813,00 zt

11 6293 52,26 zl

98,4%

w tym : - swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

11 465 219,00 zl

11 274 758,26 zl

98,3%

w tym: - wydatki jednostek budzetowych

·:'.;4 '. .,c)4,00 zl

354594,00 zl

100,0%

z tego: - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone

354 :;94,00 zl

354594,00 zl

100,0%

zl

zl

x

zl

zl

x

17850,00 zl

16788,74 zl

94,1%

1. wyda tki biezqce

17 :·:'., 0,00 zl

16788,74 zl

94,1%

wtym: - wyd atki jednostek budietowych

17850,00 zl

16788,74 zl

94,1%

zl

zl

17850,00 zl

16 788,74 zl

zl

zl

prezydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowei
wojew6dzkie

z tego: - wynagrodzenia i sktadk i od nich naliczone
- wydatki zwiqzane z realiza cjq statutowych zadari

2. wydatki majqtkowe

851

Ochrona zdrowia
85195 Pozostala dzialalnosc

z tego : - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone
- wydatki zwiqzane z realiz acjq statutowyc h zadan

2. wydatki majqtkowe

852

Pomoc spofeczna

w tym: - swiadczenia na rzecz os6b fizycznych

- wydatki zwiqzane z realizacjq statutowych zadari

2. wydatki majqtkowe
Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu

85212 alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

- wydatki zwiqzane z realiz acjq statutowych zadari

2. wydatki majqtkowe
85213

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby
pobierajijce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej

z tego: - wynagrodzeni a i sk tadki od nich naliczone
- wydatki zwiqzane z realizacj'l statutowych zadan

2. wydatki majqtkowe

94, 1%

x

85219 Osrodki pomocy spolecznej

4669,00 zl

4669,00 zl

100,0%

1. wydatki biezijce

4669,00 zt

4669,00 zt

100,0%

wtym: - swiadczenia na rzecz osob fizycznych

4600,00 zt

4600,00 zt

100,0%

69,00 zt

69,00 zt

100,0%

zl

zt

x

69,00 zt

69,00 zt

100,0%

zl

zt

x

139900,00 zl

109 235,00 zl

78,1%

1. wydatki bi ezijce

139900,00 zt

109235,00 zt

78,1%

w tym : - wyd atki jednostek bud ietowych

139 900,00 zt

109235,00 zl

78, 1%

z tego : - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone

139 900,00 zt

109235,00 zt

78,1%

w tym: - wydatk i jednostek budietovvych
z tego : - wynagrodz enia i sktadki od nich naliczone
- wydatki zwiijzane z realizacj ij statutowych zada ri
2 wydatki majijtkowe
85228 Uslugi opiekurlcze i specjalistyczne u slugi opiekurlcz e

x

- wydatki zwiijza ne z real izaCjij statuto wych zadari

85295

2. wydatk i majijtkowe

zl

zt

Pozostala dzialalnosc

20100,00 zl

20000,00 zf

99,5%

1. wydatki bieiijce

20 100,00 zt

20000,00 zl

99,5%

w tym: - swi adcz enia na rzecz osob f izycznych

20 100,00 zf

20000,00 zj

99,5%

w tym: - wydatki jednostek budie towyc h

zf

zt

x

z tego : - wynagrod zeni a i skfadk i od nich naliczone

zt

zl

x

zt

zt

x

zt

zf

x

- wydatki zwiijzane z rea liza cjij statutowych zadari
2. wydatk i majijtkowe

Ogolem wydatki na realizacj~ zadari z zakresu administracji
rZCldowej zleconych gminie

13 125 156,04 zl

12892675,67 zl

98,2%

L

Zalqcznik nr 7
do sprawozda nia z wykonania
budzetu Miasta Swi~tochlowice
za 20 11 ro k

Sprawozdanie z wykonania planu wydatk6w jednostek budzetowych
Miasta Swi~toch.owice na dzien 31 grudnia 2011 roku

L.p

Jednostki budzetowe

Plan wydatk6w

Zaangazowanie

Wykonanie
wyd atk6w

%

Zobowiqzania

wtym: zobowiqzania
wymagalne
powstate w
powstate w roku
latach ubieQNch
biezacym

1. Urzqd Miejski

71 362619 ,00

66955509,39

66 955 509 ,39

93 ,8%

3 138542,72

-

-

2. Osrodek Pomocy SpoJecznej

26456 161 ,04

25 991 539 ,99

25991 539 ,99

98 ,2%

482983 ,12

-

-

413700 ,00

413623,11

413623 ,11 100,0%

28056,50

-

-

155 100,00

153007,36

153007,36

98,7 %

8540 ,39

-

-

3488220 ,00

3488 173,82

3488 173,82 100,0%

25597, 26

3550177 ,00

3519042,53

3519042 ,53

99,1%

234605 ,70

-

-

4313812 ,00

4259012 ,74

4259 012,74

98 ,7%

248514 ,01

-

-

106000,00

105598,48

105598,48

99,6 %

-

-

1 844311 ,00

1811678,16

1811678,16

98 ,2%

-

-

Specjalistyczny Osrodek
3. Wsparcia dla ofiar przemocy w
rodzinie "PRZYST AN"
Miejski Zespol do Spraw
4 . Orzekania
o Niepelnosprawnosci
Komenda MieJska Panstwowej
5.
Strazy Pozarnej
6

Osrodek Sportu i RekreaCji
"Skalka"

7. Powiatowy Urzqd Pracy
8.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

9

Miejski Dom Pomocy
Spolecznej "Zlota Jesien"

-

150345,29

5412 ,00

1 804 ,00

~

1 246887 ,00

1 244533,49

1 244533,49

99 ,8%

112 233,09

-

-

11 . Centrum Integracji Spo+ecznej

385000 ,00

295 104,69

295 104,69

76 ,7%

18248,85

-

-

Zesp6+ Opieki nad Dziecmi
w wieku do lat 3

243658 ,00

212972 ,63

212972,63

87 ,4 %

1 026,32

-

-

13. Szko+a Podstawowa Nr 1

3404961 ,50

3173142 ,10

3173142 ,10

93,2%

297087 ,19

-

-

14. Szko+a Podstawowa Nr 2

2047908 ,00

2026674 ,53

2026674 ,53

99 ,0%

185810,43

-

-

15. Szko+a Podstawowa N r 3

1 646445 ,00

1 639335 ,61

1 639335,61

99 ,6%

142219,64

-

-

16. Szko+a Podstawowa Nr 4

1 781 146,00

1 780 323 ,96

1 780323 ,96 100,0%

162 067 ,52

-

-

17. Szko+a Podstawowa Nr 8

2635829 ,00

2622071,87

2622 071 ,87

99 ,5%

252741 ,63

-

-

18. Szko+a Podstawowa N r 17

3827008,00

3821 018 ,82

3821 018,82

99 ,8%

372 085,54

-

-

19. Szko+a Podstawowa Nr 19

2482462 ,50

2480899,32

2480899 ,32

99 ,9%

241 358,40

-

-

99,9 %

166316,55

-

-

232 235 ,02

-

-

10. Straz Miejska

12.

20 .

Szko+a Podstawowa Specjalna
Nr10

2085 119,00

2082566,94

2082566 ,94

21 .

Zesp6+ Szk6+
Ogolnoksztafcqcych Nr 1

2 571 414,00

2 571101 ,73

2571101,73 100,0%

22 .

Zesp6+ Szk6+
Og61noksztafcqcych Nr 2

4 841 715,00

4836557,56

4836 557, 56

99,9%

416 41 2, 33

-

-

23 .

Zesp6+ Szk6f i Pracy
Pozaszkolnej

2702624 ,00

2608462 ,67

2608462,67

96 ,5%

215769,47

-

-

24. Gimnazjum Nr 4

1 348529 ,00

1 346 104,51

1 346 104,51

99 ,8%

141 047 ,55

-

-

25 . Gimnazjum Nr 5

1 399676 ,00

1 398660,45

1 398660,45

99 ,9%

135219,68

-

-

26 . Zesp6+ Szk6+ SpeCjalnych

2442245 ,00

2430019,03

2430019,03

99 ,5%

204681 ,35

-

-

855507,00

853649 ,69

853649 ,69

99,8%

0 ,00

-

-

27.

Zesp6+ Szk6+ Ekonomiczno 
Informatycznych

'-------
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28 .

Zesp6f Szk6f Ekonomiczno Usfugowych

29

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

2490498 ,00

2432745 ,60

747963 ,00

747609 ,80

30. Mfodziezowy Dom Kultury

737404 ,00

31. Przedszkole Miejskie Nr 1

-

-

747609 ,80 100,0%

68052,87

-

-

736825 ,20

736825 ,20

99 ,9%

62239 ,14

-

-

503416 ,00

501 324,06

501 324 ,06

99,6%

46 150 ,49

-

-

32 . Przedszkole Miejskie Nr 2

1 032 166,00

1 013463,22

1 013463,22

98 ,2%

92 740,82

-

-

33 . Przedszkole Miejskie Nr 3

787904 ,00

776402 ,00

776402 ,00

98,5%

63824 ,73

-

-

34 . Przedszkole MleJskie Nr 4

578 159,00

578093,47

578093 ,47 100,0%

59045 ,80

-

-

35 . Przedszkole Miejskie Nr 7

1 054946 ,00

1 052020 ,87

1 052020,87

104343,19

-

-

36 . Przedszkole MieJskie Nr 8

1 210680 ,00

1 210312 ,81

1210312,81 100,0%

94658,85

-

-

37 . Przedszkole Miejskie Nr 9

1 123 330 ,00

1 122869,64

1 122 869 ,64 100,0%

91 343 ,85

-

-

38 . Przedszkole Miejskie Nr 11

864313 ,00

864273 ,20

864273 ,20 100,0%

87750 ,28

-

-

39 . Przedszkole Miejskie Nr 12

737358,00

730338 ,50

730338,50

99,0%

72 551 ,10

-

-

40 . Przedszkole Miejskie Nr 13

1 343018,00

1337138,18

1 337138 ,18

99,6%

127622 ,37

-

-

162849389,04

157223801,73

157223801,73

96, 5%

8822680, 95

99 ,7%

5412,00

1804,00

.

t::l

.§

~
,.....

c§.
/'.;

97,7%

238611 ,91

Ogo/em

~
--,

2432745 ,60

C/l

l

~

""""1
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ZalClcznik nr 8
do sprawozdania z realizacji budtelu Miasla
SWil?lOChlowice za 201 1 ro k

Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji podmiotowych
udzielanych z budzetu jednostki samorzctdu terytorialnego w 2011 roku

Dziat Rozdz.

Nazwa rozdzialu

Kwota dotacji podmlotowych og6tem
Plan

,

~

E
:;:)
:-.

:::.

~....

801

80104

801

Wykonanie

Kwota dotacji dla jednostek sektora
finans6w publicznych
Plan

Wykonanie

Kwota dotacjl dla jednostek spoza
sektora finans6w publicznych
Plan

Wykonanie

27822,00 z+

27822,00 z+

- z+

- z+

27822 ,00 z+

27822,00 z+

80110 Gimnazja

1 61 9 777 ,00 z+

1 619776,44 z+

- z+

- z+

1 619 777 ,00 z+

1 619776,44 z+

801

80120 Licea og6lnokszta+cqce

1186443,00zf

1 186 442,40 z+

- z+

- z+

1 186443,00 z+

1 186 442,40 z+.

801

80130

322 871 ,00 z+

322 870 ,80 z+

- z+

- z+

322871,00 z+

322 870 ,80 z+

851

85195 Pozostafa dzia+alnosc

109500 ,00 z+

109169 ,75 z+

109 500 ,00 z+

109169,75 Zf

- z+

- z+

101 000 ,00 z+

100795 ,08 z+

- z+

- z+

101 000 ,00 z+

Przedszkola

Szkofy zawodowe

I

853

85311

Rehab ilitacja zawodowa
i spo+eczna os6b
niepe+nosprawnych

921

92109

Domy i osrodki kultury ,
swietli ce i kluby

1 776 760,00 z+

1 776 760 ,00 z+

1 77 6 760 ,00 z+

1 776760 ,00 z+

- z+

- z+

921

92116

Biblioteki

1 207 000 ,00 z+

1 207 000 ,00 z+

1 207 000,00 z+

1 207 000 ,00 z+

- z+

- z+

9§

92118 Muzea

353 700 ,00 z+

353 700 ,00 z+

353 700 ,00 z+

35 3 700,00 z+

- z+

- z+ I

6 704 873,00 zt

6 704 336,47 zt

3 446 960,00 zt

3446629,75 zt

3 257 913,00 zt

0 -

~
:'1

L:
~

fJ

RAZEM:

y
ST-

_ ~/ \1 \5T"

C1,

g/
.,ll 'zJl,

U]

100795 ,08 )

3 257 706,72 zt

~I!\STA
5:\

!)nl

~

I

Za/ctcznik nr 9
do sprawozdania z re alizac); budtetu
Miasta SWif?tochlowice za 20 11 rok

Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji przedmiotowych
udzielanych z budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego w 2011 roku

Dziat

Rozdziat

Nazwa rozdziatu

Kwota dotaejl przedmiotowyeh
ogOtem
Plan

700

70001

Zakfady gospodarki
mieszkaniowej

RAZEM:
t::::l

~J
5!r.
6

':
,....

~
:;: 2
>
'Jl

:-:;

~

~

t!:
I';
r.l

,

r

-

:;
(/;

S

Wykonanie

Kwota dotaeji dla jednostek
sektora finans6w publleznyeh
Plan

Wykonanie

Kwota dotaejl dla jednostek
spoza sektora finans6w
publieznyeh
Plan

Wykonanie

453553 ,00

453553 ,00

453553 ,00

453 55 3,00

-

-

453553,00

453553,00

453553,00

453553,00

-

-

Zalilcznik nr 10

do sprawozdania z realizacji budtetu Miasta
Swifltochlowice za 2011 rok

Sprawozdanie z realizacji planowanych kwot dotacji celowych
udzielanych z budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego w 20 11 roku
I. Dotacje celowe na zadania biezqce

630

1 63003 1----"· ".

801

1 80103

801

-~"

...... - . 

10000.00

zj

10000,00

zj

1

2 920,00

zj

775 ,64

zj

I 80104 IPrzedszkola

I

177 000,00

zj

175579,59

zj

177 000.00

zj

801

I 80105 IPrzedszkola speCjalne

I

3830.00

zj

-

zj

3830.00

zj

801

1 80106 Iinne formy wychowania

1

340.00

zj

- zj

340,00 zj

801

1 80195

1

7000 ,00

zj

5625 ,72 zj

7000,00 zj

851

I 85154 II

1

86484,00

zj

86484,00

zj

852

I 85201

1 270700,00

zj

1 266294,06

zj

852

85202

Domy pomocy spojecznej

1 019049 ,00

zj

1 019049.00

zj

852

85204

Rodziny

455 300,00

zj

454034 ,91

zj

852

85295

Pozostaja dziajalnosc

8000,00

zj

3000.00

zj

10000,00

zj

9871,03 zj

35680,00

zj

35680,00 zj

- zj

-

zj

35680 ,00

38000,00

zj

38000,00

- zj

-

zj

38000,00 zj

854

. . 1

I~':'-":"- '~ I"'-~~--"-"'-."

1Pozostaja dziajalnosc
.1.L-\.;"......

Y_~ULIUIU .III\.;

I' .--:- .. ".

-1"'-"-"--

zast~pcze

1 85406 1Dedaoooiczne. w

tvm

-

zj

2920,00 zj

-

1 270 700,00

zj

zj

- zj

455300,00
-

10 000,00

zj
zj

zj

-

zj

- zj I

-

zj

- zj I

- zj

-

zj

-

zj

I

- zj

-

zj

-

zj I

- zj

-

zj

-

775.64 zj
175579,59

1

5625,72 zj
zj

86484.00 zj

1 266 294,06 zj

- zj

-

-

454034,91
-

9871,03

1 019 049.00

zj

-

zj

8000,00

zj

zj

1

1

zj
zj
zj

- zj I

86484,00

zj

zj
zj

- zj

1 019049,00
-

3000,00
-

zj
zj
zj

zj

e

921

92105

921

92120

Pozostaje zadania w
zakresie kultury
Ochrona zabytk6w i

zj

zj

35680 .00 zj
38000,00

zj

141000,00zl

RAZEM: I

- zl

141 000,00 zl

3 265 303,00 zl I

3 245 393,95 zl I

- zl

1 927 090,00 zl I

1 912 180,95 zl I

141000,00 zl

1 338 213,00 zl I

141 000,00 zl

1 333 213,00 zl

II. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

700
851

mieszkan
85111

ISzpitale ogolne

RAZEM:

200000,00 zl

200 000,00 zl

200000,00 zl

200000,00 zl

137650,00 zl

137 648,82 zl

137650,00 zl

137 648,82 zl

337 650,00 zl

337 648,82 zl

337 650,00 zl

337 648,82 zl

200,00 zl

60,74z1

200,00 zl

5253000,00 zl

5252295,47 zl

5 253 000,00 zl

- zl

- zl

- zl

- zl

III. Pozostale dotacje na zada nia biezqce

010

01030

Izby rolnicze

600

60004

Lokalny transport zbiorowy

710

Osrodki dokumentaCJi
71012 Igeodezyjnej i
kartograficznej

754

1 75405 IKomendy powiatowe
PollcJI

60,74z11

- zll

- zl

5252295,47 zl 1

- zll

- zl

7768,00 zl

I

7 767,92 zl

I

7768,00 zl

I

7767,92 zl 1

- zll

- zl

60000,00 zl

I

60 000 ,00 zl

I

60 000 ,00 zl

I

60000,00 zl 1

- zll

- zl

Swiadczenia rodzinne ,
Iswiadczenie z funduszu
Ialill1entacYJnego

852

I 85212

852

I 85214 IZaSijki i P0ll10C w naturze

852

85216

Zasijki staje

900

90095

Pozostaja dZlaja lnosc

RAZEM:I

90 597,65 zj

I

100000,00 zj

I

90597,65 zj I

7 000,00 zj

5003,74 zj

I

7000,00 zj

I

6000,00 zj

5602 ,89 zj

15000,00 zj

- zj

5 448 968,00 zt

5 421 328 ,41 z'

100000,00 zj

I

- zj I

- zj

5003 ,74 zj I

- zj

- zj

6000 ,00 zj

5602 ,89 zj I

- zj

- zj

15 000 ,00 zj

- zj I

- zj

- zj

5421 328,41 zf I

- zf

- zf

5448 968,00 zt I

C)

~

:>

~

Za/qcznik nr 11
do sprawozdania z realizacji budzetu
Miasta Swi/itochlowice za 2011 ro k

Sprawozdanie
z realizacji planu fina nsowego
Miejskiego Zarzctdu Budynkow Mieszkalnych
w 2011 roku
Plan
I. Stan srodk6w obrotowych na poczettek roku

Wykonanie

%

300 000,00

211 029,92

70%

37 533 553,00

36 885 969,49

98,3%

Dochody z najmu i dzierzawy

17400 000 ,00

17348524,72

99,7%

2

Op/aty za ogrzewanie , wod~ ciep/q i zimnq, op/aty za
wyw6z nieczystosci, energi~ elektrycznq i kanalizacj~

13 880 000,00

13 327 549,29

96,0%

3

Wp/ywy z rMnych dochod6w, ze sprzedazy wyrob6w
oraz odsetek bankowych

2800000,00

5401 706,18

192,9%

4

Inne

3 000 000,00

354636,30

11,8%

5

Dotacja przedmiotowa z budzetu otrzymana przez zak/ad
budzetowy

453 553 ,00

453 553,00

100,0%

37 833 553,00

37096999,41

98,1%

37 533 553,00

36828310,00

98,1%

7540000 ,00
7490000 ,00

7031620 ,15
7488389 ,60

93 ,3%
100,0%

11 065 000 ,00

11 047 258 ,84

99,8%

4 . Remonty budynk6w komunalnych

3 183 553 ,00

3 172 465 ,56

99,7%

Zakup materia/6w, podatek od towar6w i us/ug VAT ,
5. odpis na zak/adowy fundusz swiadczeri socjalnych oraz
pozosta/e wydatki administracyjne

1 873 000 ,00

1 859637,61

99,3%

620000 ,00

615719,19

99,3%

92 000 ,00
270 000 ,00
5400 000,00

29646,45
222471,95
5361100,65

32,2%
82,4%
99,3%

II. Przychody
Wtym:

zwi~kszenia,

w tym odpisy na naleznosci

Og6Jem

III. Koszty
Wtym
1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracownik6w MZBM
2. Zakup energii, wody, gazu oraz centralnego ogrzewania
Op/aty za us/ugi komunalne, op/aty za utrzymanie
czystosci w budynkach oraz zieleni osiedloweJ, us/ugi
3.
pocztowe i telekomunikacyjne oraz pozosta/e op/aty
i podatki lokalne oraz odsetki

6.

Kary i odszkodowania dla os6b fizycznych oraz koszty
sqdowego

post~powania

7. Zakupy inwestycyjne
8. Wydatki inwestycYjne
9. Inne zmniejszenia

Podatek dochodowy od os6b prawnych

x

Wptata do budzetu nadwyzki srodk6w obrotowych

x

IV. Stan srodk6w obrotowych na koniec okresu
Og6Jem

300000,00

268689,41

89,6%

37 833 553,00

37096999,41

98,1%

Informacja 0 finansowaniu inwestycji zakladu
budzetowego

562000,00

452118,40

80,4%

Dotacja celowa z budzetu miasta na dofinansowanie
1. kosztow realizaCJi inwestycji zakladu budzetowego

200 000 ,00

200 000 ,00

100 ,0%

2. Srodk i wlasne zakladu budzetowego

362000 ,00

252118,40

69 ,6%

V.

«,~

t}73

/

St

Zaliilcznik nr 12
do sprawozdama z rea/izacji budtetu Miasta
Swi~tOChlOwlce za 2011 rok

SprawQzdanie
z realizacji planu dochod6w rachunku dochod6w jednostek, 0 kt6rych mowa w art.223 ust 1 ustawy
publicznych oraz wydatk6w nimi finansowanych za 2011 rok

Stan srodk6w
pieni~znych na
pocz~tek okresu
sprawozdawczego

Rozdzial

roz. 80101 - Szkoty Podstawowe

zj

roz 80102 - Szkojy podstawowe speCjalne
roz. 80104 - Przedszkola

zj
zj

roz. 80110 - Gimnazja

Wydatki

finansach

Stan srodkow
na koniec
okresu
sprawozdawczego

pieni~i:nych

Plan

962 540 ,00 zj

Wykonanie

789 245,74 zj

Plan

962540 ,00 zj

Wykonanie

154 000 ,00 zj

135726,47 zj

154000,00 zj

788 958,48 zj
135695,63 zj

1 265696,17 zj

1 497403 ,00 zj

1 265240,90 zj

zj

1 497403,00 zj
255745,00 zj

255745 ,00 zj

183244,67 zj

roz. 80111 - Gimnazja specjalne

zj

62700,00 zj

183354 ,34 zj
45034,68 zj

roz 80120 - Licea ogolnoksztalcqce
roz 80130 - Szkojy zawodowe

zj

59205,00 zj

51 627,67 zj

62700,00 zj
59205,00 zj

45007,00 zj
51 617,12 zj

zj

59050,00 zj

55277,54 zj

59050 ,00 zj

55260,84 zj

10 ,55 zj
16,70zj

zl

3 050 643,00 z.

2 525 962,61 zl

3050643,00 z.

2 525 024,64 z.

937,97 z.

zj

50500,00 zj

30 311,49zj

50500,00 zj

30263,37 zj

48 ,12zj

z.

50500,00 zl

30311,49 zl

50500,002.

30263,37 z.

48,12 z.

zl

3 101 143,00 zl

2556274,10 zl

3 101 143,00 zl

2 555 288,01 zl

986,09 zl

Razem dzial 801
roz. 85407 - Placowki wychowania
pozaszkolnego

tiJ

e
::-

287,26 zj
455,27 zj
109,67 zj

30,84 zj

27,68 zj

r""

-:

:=J

t:

1'1

...,

r>

<n
...,>

"N'
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Razem dzial 854
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Zalqcznik nr 14 do sprawozdania z realizacji
budzetu Mlasla Swi~toch lowica za 2011 rok

Wykaz

przedsi~wzi~c

do WPF - Wydatki biezitce

Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym zwiitzane z programami finansowanymi z udziatem srodk6w,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych
(Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z pMn . zm .)
0...,

I

Ro~.'

I
I

Kln )'flkacj.
dzjilllJ

KlttI'11k.cJ.
fnMt.lIhJ

I
I

Nazwi dli.lliu
Nazwi rozdzialu

0

kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

L.lmtty wyd.tkow w po..~cng61 nych I...ch
Ok"", rullueji
projolnu

IWSZYlitkUI la t o}

~cme"",kla.y

,j",.lnsowe

2011

2012

2013

Nuwll icel

Lp

Wydltki poniesione

I

Od

Do

Jadno5"tkiil odpOwMidzlllrll

i nxUa fimJllsoW'snl3

r

Lrmn y

w Iitach

.tan

poprzodnich

WQ Uch.... iy

stan noll

~Qm&(:

'NykonaniE. U

2011 ,

2011 r

&! en

wg Ut:hwaty

shin na komec.
2011 ,

. lan WQ Ucnwaly

zobQwl~ ! ..J'l

!Sian Nt h.onlec
2011 r

-

Dl.1al

BOl

Roz(!zl"j

8019,

O~W'lBla t wychaw.anle

-

1 8736,00

43009 ,00

21 995 ,8

34438,0 0

16882.0

0, 00

0,00

59891,DC

79012,00

-

Uc zenle sl~ przez cale iycie . Programu Comen lu s

1

r

RAZ EM

POlcslata dzla-'alno!c

2010

7011

430C9OC

201 2

16882 OC

2012
Stodkl l budzetlU UE

r

18736 Oil

43

OO~

00

2 19958

:l4 43800

15 8a2 00

DOC

19121 ,00
Szk ola Podstawowa Nr 2

01'1,,1

I.

ROL!W :l1

I

-

801

I05Wi8lEl, wycoowanll:

8019~

IpO.!CM8Ia L12'lrt!alno:!.t

RAZEM

SpccjZllne potrz eby - wi~ksle moiliwosci

2

~63

7QIO

597,00

2012

StMkl l

130846,00
ZcspO I S'zkO I Specjalnych

DZlat

852

RO%dZla l

S,21 4

-
85295

207609,00

207609,00

205069,0 5

125142,00

125142 ,00

r

17& 46MU

'j'lo 1l6~

1101 -:"0 75

106

:noOC,I

100 ~10 0.(.

0,00

0,00

Za5ilKI I pOIltOt

tn lU1!',!ILJ

UF

VVspO~flna'15owanlllil

')0

?O'II

?1l7 f>O~ 00

JO' 2 -

' 25 1UOO
000

30 76 1 ~C

1 bud:r:tllu P;,ri~' W8

1:

31 14 100

31 101 1 DO

RAZEM

L

660669,00

838831,00

772049 ,8

660669,00

1:

81 15500

aA078 00

81 OtiS 2

8, i5!•. OO

18 717 OQ

1877200

'1<1

nallJrze Ofitl

660669,0

660669,00

660669, 00

8 1 15500

81 15500

2160169,00

sMadkl na ubeZpt8CZtH'lIa

• 214 813.00
WspOtOninsowaOlB
I budz61u F'11"I.!lwa

P OIO!taia dZlalalno!t
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Zali\cznik nr 15 do sprawozdania z realizacji budzelu
Miasta Swi'!lochlowice za 20 t t rok

Wykaz przedsi~wzi~c do WPF - Wydatki majqtkowe
Wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym zwiqzane z programami finansowanymi z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
publicznych
(Dz .U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.)
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Sprawozdanie z dzialalnosci finansowej
SP ZOZ Swifto~hlowi'ce za 2011 ~ok
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SP Zespol Opieki Zdrowotnej w Swi~tochlowicach posiada osobowosc prawnq i dziala na
podstawie zatwierdzonego statutu. Gospodarka finansowa SP ZOZ Swi~tochlowice oparta jest 0
ustaw~ z dnia 15 kwietnia 2011 roku 0 dzialalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) i zgodnie z
art.51 gospodark~ finansowq prowadzi na zasadach okreslonych w ustawie. Rachunkowosc jednostki
prowadzona jest zgodnie z ustawq z dnia 24 wrzesnia 1994 roku 0 rachunkowosci ( t.j. Dz.U. z 2002 r.
Nr 76 poz. 694, z poin. zm.). Rozlicza si~ z Urz~dem Skarbowym jako osoba prawna prowadzqca
dzialalnosc gospodarcz't, i nie stosuje klasyfikacji budzetowej.
SP ZOZ Swi~tochlowice wg stanu na 3111 2/20 11 zatrudnialo 429 osob co stanowi 409,63
etatow. W porownaniu z rokiem 2010 nastqpil spadek zatrudnienia 0 7,73 etata.
SP ZOZ Swi~tochlowice uzyskuje swoje przychody z odplatnych swiadczen medycznych na
podstawie umow zawartych z NFZ czy zaldadami pracy (medycyna pracy) a takZe z wydzielonej
dzialalnosci gospodarczej i r6Znego rodzaju darowizn. Przychody ze sprzedazy wykazujq nieznaczny
wzrost 0 ok. 1 % w porownaniu z rokiem 2010. Takie dzialanie jest bardzo wskazane i prawidlowe.
W oparciu 0 ustalony plan rzeczowo-finansowy ponoszone Sq koszty dzialalnosci SP ZOZ.
Plan rzeczowo-finansowy obejmuje ogol wydatkow na dany rok i jest przypisany odpowiednim
komorkom - osobom odpowiedzialnym za dany wydatek.
Najwazniejsze z nich to :
1. Wydatki osobowe:
z ktorych najpowamiejszq pozycj~ stanowiq wynagrodzenia:
w 2011 roku wynagrodzenia ogolem wyniosly 15 070210,00
z tego: 14.784.885 ,00 to wynagrodzenia osobowe, natomiast
285.325,00 to wynagrodzenia z umow zlecenia .
Skladki na ubezpieczenia spoleczne i Fundusz Pracy w tym okresie wyniosly 2.480.600,00.
Zgodnie z regulaminem wynagradzania nie wyplacamy premii regulaminowych ani
dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych nagrod, mogq natomiast wyst~powac premie
specjalne za prace dodatkowo zlecone lub wykraczajqce poza normalne obowiqzki pracownicze.
Wyplacone w 20 II roku inne sldadniki wynagrodzen ksztahujq si~ nast~pujqCo:
- nadgodziny
67.239 ,00 zl.,
- odprawy emerytalne
25.106,00 zl.,
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- odprawy po zwolnieniu
- nagrody jubileuszowe
- choroba pracownika (33 dni)
- dyzury lekarskie
- dodatek swiqteczny
- dodatki nocne

10.080,00
- 223.657,00
- 167.730,00
-1.438.995,00
- 201.052,00
- 752.190,00

zL,
zL,
zL,
zL,
zl,
zL

Zgodnie z ustaleniami z przedstawicielami zwiqzk6w zawodowych dzialajqcych przy ZOZ
Swi~tochlowice, w 2011 roku utworzono odpis na ZFSS w wysokosci 50 % odpisu podstawowego.
.
Odpis ten wyni6s1 231 182,00 zl.
2011 rok wykazuje nieznaczny wzrost wysokosci wynagrodzeil. Zmiana zasad zatrudniania
lekarzy, kt6rzy swiadczq uslugi medyczne na podstawie um6w kontraktowych i rozliczani Set na
podstawie wystawionej faktury spowodowala, ze nastapil wzrost koszt6w w pozycji "uslugi obce"
lednoczesnie nast'tPil spadek koszt6w zwiqzanych z ZUS-em, gdyz za lekarzy kontraktowych nie
odprowadzamy skladek ZUS.
2. Wydatki rzeczowe:

Szczeg610wy wykaz koszt6w rodzajowych za 2011 rok w zalqczeniu. Wykaz przedstawia jak
ksztaltowaly si~ poszczeg6lne koszty. Nadmienic nalezy, ze specyfika ZOZ-u rna wpIyw r6wniez na
dokonywane wydatki, a mianowicie: wydatki na leki, preparaty krwiopochodne, odczynniki i sprz~t
medyczny czy zakup uslug medycznych lub uslug cateringowych. Wydatki zwiqzane bezposrednio z
procesem leczenia a wi~c leki, opatrunki, odczynniki, sprz~t jednorazowy, uslugi cateringowe, uslugi
medyczne, zwIaszcza kontrakty lekarskie, to najpowazniejsze pozycje kosztowe. Podobnie media 
ogrzewanie, woda, energia elektryczna. Te pozycje trudno ograniczyc, gdyz wpIywajq na procesy
medyczne i Sq uwarunkowane czynnikami z zewnqtrz.
Zakl1p uslug remontowych w 2011 roku wyni6s1 tylko 26.448,00. Na kwot~ tq skiada si~
gI6wnie malowanie pomieszczen, zakup i montaz drzwi p/poz, zakl1p artykuI6w budowlanych.
Przeprowadzamy szereg prac remontowych wynikajqcych z nakaz6w Inspekcji Sanitarnej. W celu
zmniejszenia koszt6w prace te przeprowadzane Sq tzw. systemem gospodarczym, czyli angazujqc
wlasnych pracownik6w. Na biezqco dokonywane Sq naprawy wszelkiego rodzaju co powoduje, ze
Oddzialy wyglqdajq schludnie a wydatki z tego tytulu nie Sq zbyt duze.
Zakup l1slug komunalnych wiqze si~ r6wniez z zakupem uslug utylizacji odpad6w medycznych.
Szczeg610we kwoty w wykazie. Uslugi pocztowe i wydatki na telefony to Iqcznie kwota 79.559,00, z
tego na telefony kom6rkowe przeznaczono 16.509,00, zas na oplaty pocztowe wydano 26.313 zL a na
telefony stacjoname 23.053,-. Zaoszcz~dzono na telefonach jednak ze wzgl~du na wzrost koszt6w
oplat pocztowych zakup znaczk6w pocztowych wzr6sL Koszty l1slug bankowych za 2011 rok wyniosly
17.601,00 zl. Wzrost koszt6w w tej pozycji wynika ze wzrostu oplat bankowych i za wdrozenie
nowego programl1 obslugujqcego operacje bankowe. W kosztach uslug najwi~ksze koszty stanowiq
koszty kontrakt6w lekarskich i piel~gniarskich a takZe usll1gi cateringowe, uslugi prania, koszty
napraw sprz~tu medycznego. Lqczna wartosc kontrakt6w lekarskich to 4 .538.057,00 zas
piel~gniarskich to 504.356,00 zl. Uslugi cateringowe zamkn~ly si~ kwotq 633.450,00, natomiast prania
193.191,00 a napraw 216.155,00. Koszty transportu to 124.773,00 zl.
Koszt podr6zy sll1zbowych to kwota 17.944,00 z tego na delegacje za uzywanie prywatnych
samochod6w do cel6w sluzbowych wydano 4.984,00, pozostaia kwota dotyczy zakupionych bilet6w
tramwajowych oraz miesi~cznych bilet6w dla goilca oraz piel~gniarek srodowiskowych. Ryczalt6w za
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korzystanie z samochod6w prywatnych do cel6w sluzbovvych nie vvyplacano. Inne pozostale koszty to
koszty obowiqzkowego ubezpieczenia OC. Roczna wartosc to 285.896,00 zl.
Analizujqc koszty podatk6w i oplat, najpowazniejszq pozycj<;: stanowi podatek PFRON, kt6ry
obligatoryjnie musimy placic.
W 2011 roku otrzymalismy dotacje z Organu zalozycielskiego na przeprowadzenie zakup6w
inwestycyjnych w kwocie 137.648,82. Z tych srodk6w dokonalismy zakup6w 2 inkubator6w i 5
pulsoksymetr6w jako nowe srodki trwale.
Otrzymalismy r6wniez dotacj<;: na program zdrowotny w kwocie 109.169,75. Za te srodki
vvykonano badania mieszkaI1c6w Swi<;:tochlowic w kierunku profilaktyki miazdzycy.
Naleznosci za odplatne swiadczenia medyczne regulowane Sq got6wkq w momencie
vvykonywania uslugi albo bezgot6wkowo z odroczonym terminem w przypadku firm, z kt6rymi Sq
podpisane umovvy na swiadczenie uslug. Zaplaty w wi<;:kszosci przypadk6w regulowane Sq terminowo.
Odbiorcy us tug, zar6wno medycznych jak i gospodarczych, kt6rzy sp6zniajq si<;: z zaplatq zostajq
skierowani na drog~ post~powania sqdowego a nast~pnie przekazywani Sq do egzekucji komomiczej.
W chwili obecnej mamy 2 bezskuteczne egzekucje komornicze i 1 spraw~ sqdowq
Wielkosc zobowiqza6 wobec dostawc6w na dzieI1 31112/2011 zostala przedstawiona w
zalqczniku - zestawienie obrot6w i saId .. Zaznaczyc; nalezy, ze kwota 3.856.253,00 to zobowiqzanie
dlugoterminowe platne po 20 II roku. Ponad to zobowiqzaniami dlugoterminovvymi Sq r6wniez
pozyczki i kredyty takie jak uzyskane pozyczki Skarbu PaI1stwa, Banku NORDEA, Banku
Sp6ldzielczego i Firmy Magellan Lqczna wartosc zaciqgni~tych zobowi qzaI1 na 31 .12.2011 r. z tytulu
pozyczek i kredyt6w to kwota 21.142.023,00.
W dalszym ciqgu realizujemy zawarty z Zakladem UbezpieczeI1 Spolecznych w 2010 roku
uklad ratalny, kt6rego platnosc zakoI1czy si~ w marcu 2015 roku. Miesi~cznie splacamy raty zaleglosci
i biezqcy ZUS . Mamy zawarty takZe ukldad ratalny z Urz<;:dem Skarbovvym . Zaleglosc z tytulu podatku
PIT zostanie uregulowana do 25 pazdziernika 2012 roku.
Ze wzgl~du na bardzo trudnq sytuacj~ finansowq w 2011 roku nie potrafilismy splacac
zaciqgni~tych kredyt6w w Banku NORDEA i Banku Sp6ldzie1czym, gdzie por~czycielem jest Organ
Zalozycielski, dlatego ci~zar splaty zostal za zgod q organu przeniesiony na Por~czyciela. To r6wniez
pomoc dla ZOZ-u.
Zmiana zasad wprowadzona przez NFZ w kwietniu 20 II roku w kwestii zaplat za vvykonane
swiadczenia medyczne spowodowala problem z wczesniejszym uzyskaniem srodk6w finansovvych .
Srodki z NFZ wplywajq na nasze konto ok. 20 nast~pnego miesiqca co powoduje, ze aby dokonac
terminowej vvyplaty vvynagrodzen musimy zaci'l.gac pozyczki odnawialne. W zwiqzku z tym, ze banki
takiej pozyczki nam nie chcq udzielic musimy korzystac z pomocy instytucji parabankovvych typu
Magellan czy Electus.
W zalqczeniu przedstawiamy wst~pny vvynik finansovvy (informacja 0 przychodach i kosztach)
za 2011 rok \vykazujqcy strat~ w vvysokosci 2.507.845,00.
W celu prowadzenia dzialalnosci jakq jest swiadczenie uslug medycznych, nalezy zapewnic
ciqglosc dostaw lek6w, srodk6w medycznych, odczynnik6w, krwi itd, dlatego jestesmy stale w
kontaktach z dostawcami, uzgadniamy terminy splat zaleglosci ewentualnie podpisujemy ugody splat
vvyznaczajqc nowe terminy platnosci.
Majqc na uwadze bardzo trudnq sytuacj~ w ZOZ-ie, duze zadluzenie, w dalszym ciqgu
prowadzone Sq dzialania zmierzajqce do poprawy kondycji finansowej. W zwiqzku z tym, ze
restrukturyzacja lokalowa zostala juz zakoI1czona, chcqc poczynic oszcz~dnosci mamy na uwadze
dokonanie kolejnych zmian, kt6re spowodowalyby jeszcze bardziej racjonalne vvykorzystanie
istniejqcej bazy.

-4Ograniczenia kosztow w znacznej CZ«SCI zostaiy juz dokonane, dlatego jedynym
rozwi'lZaniem w chwili obecnej jest szukanie dodatkowych zrodei przychodow, giownie poprzez
poszukiwanie nowych mozliwosci kontraktowych z NFZ.
Zafqczniki:
1. wst«pny wynik finansowy ZOZ-u za 2011 rok
2. analityczne zestawienie kosztow za 2011 roku
3. zestawienie obrotow i saId.
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Plan finansowy 2011
wst~pne wykonanie

2011
Przychody netto ze sprzedazy i

28 540 000,00

28 827 295,91

A

zr6wnane z nlml
Przychody nello ze sprzedaiy

26 540 000,00

27 050 143,45

I

produkt6w - NFl

1500bo,00

258196,60

II

Zmiana stanu produkt6w (zwi~kszenie
warto~c dodatnia zmniejszenie warto~c
uJemna)

Przychody z dzialalnosci
medycznej odplatne
Przychody neho ze sprzedazy

1490000,00

1 203 123,82

360000,00

315'832,04

29 535 000,00

30 583 028,84

1 030000,00
4250000,00
6210000,00
200000,00
14 650 000,00
2890000,00

1 034928,70
4268088,85
7020941,69
87438,23
15070210,28
2736868,11"

305000,00

364552,98

-995 000,00
200 000,00

-1 755 732 93
323616,17

200000,00
11000000

117170,15
206446,02
7245463

110000,00
-905 000,00

72 454,63
-150457Ws

500000
5060,00

5185,53
5185,53

1 040000,00
1 040000,00

956752,76
956752,76

-1 940 000,00

-2456138,62

-50000,00

-51 706,51

50000,00
-1 990 000,00

51 706,51
-2 507 845,13

III

IV towar6w i material6w
Dotacje i dofinansow dzial podst
V zoz
Koszty dzialalnosci operacyjnej

B
Amortyzacja
Zuiycie material6w i energii
uslugi obce
Podatki i oplaty
wynagrodzenia
ubezpieczenia spoleczne i inne
VI swiadczenia
VII Pozos tale koszty rodzajowe
Wartosc sprzedanych towar6w i
VIII material6w
C Zysk (strata) ze sprzedazy
Pozostale przychody operacyjne

I
II
III
IV
V

0
Zysk ze zbycia aktyw6w trwalych
I
II Dotacje
III Inne przychody operacyjne
,
E Pozostale koszty operacyjne
Strata ze zbycia nie(inansowych

I
II
III

F
G
I
II

H
I
II
I

aktyw6w trwalych
Aktualizacja wartosci aktyw6w
niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z dzialalno~ci
operacyjnej
Przychody finansowe
Odsetki
fnne Koszty finansowe
Odsetki
Inne
Zysk (strata) z dzialalnosci
gospodarczej
Wynik zdarzen nadzwyczajnych

J
I
II

K
L

Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk I strata brutto
Podatek dochodowy

Swi tochlowice, dnia 28 lute 9 02012 roku
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SWi(/toehlowiee
-605 Swi9 toehlowiee Chorzowska 38
st!wienie ebrot6w i sa1d kont
z niezaksiegowanymi.
rok:
2011
Za okres:
(otwarty) Grudzien
K01ejnosc:
Symbol konta
runek:
Ana1ityezne Bi1ansowe
kres:
Oct 4 Do 490
,ZQIn

Lp.
1
2
3
4
5
6

sym
,..bo
_ 1_ _.,..
401-11-01-00-0
401-11-02-00-0
401-11-03-00-0
401-11-04-00-0
401-11-05-00-0
401-11-06-00-0
7 401-11-07-00-0
401-11-08-00-0
8
9 401-11-09-00-0
10 401-11-10-00-0
11 401-11-11-00-0
401-11-12-00-0
401-11-13-00-0
401-11-14-00-0
401-11-15-00-0
16 401-11-16-00-0
17 401-11-18-00-0
401-11-19-00-0
401-11-20-00-0
401-11-21-00-0
402 -11-01-00-0
22 402-11-02-00-0
402-11-03-00-0
402-11-04-00-0
402-11-05-00-0
402-11-06-00-0
27 402-11-07-00-0
28 402-11-08-00-0
402-11-09-00-0
402-11-10-00-0
402-11-11-00-0
32 402-11-12-00-0
33 402-11-13-00-0
4 402-11-14-00-0
5 402-11-15-00-0
6 402-11-16-00-0
7 402-11-17-00-0
38 402-11-18-00-0
39 402-11-19-00-0
o 402-11-20-00-0
1 402-11-21-00-0
2 402-11-22-00-0
43 402-11-23-00-0
44 402-11-24-00-0
5 402-11-25-00-0
6 403-11-01-00-0
7 403-11-02-00-0
8 403-11-03-00-0
49 403-11-04 -00-0
o 404-11-01-00-0
1 404-11-02-00-0
2 405-11-01-00-0
3 405-11-02-00-0
54 405-11-03-00-0
55 405-11-04-00-0
6 406-11-01-00-0
7 406-11-02-00-0
8 407-11-01-00-0
9 407-11-02-00-0
60 407-11-03-00-0
1 407-11-04-00-0
2 407-11-05-00-0
3 407-11-07-00-0

Nazwa
Leki
Zywnosc
Sprzet medyczny jednorazowy i
Odczynniki 1 mat.diagnost.
Pal iwo
Energia elektr.i gaz
Energia cieplna
Woda
Materialy pozostale
Opal
Niskocenne srodki trwale
Druki
Mat.Biurowe
Srodki czystosci
Bielizna,posciel i odziez ochr
Art . techn.-gospodarcze
Srodki dezynfekcyjne
Materialy do stery1izacji
Tlen,podtlenek azotu,azot ciek
Preparaty krwiopochodn e
Remon ty
Us1ugi transportowe medyczne
Uslugi medyczne obce
Te1efony i opl.pocztowe
Pozo sta1e us1ugi
Czynsz i dzierzawa
Naprawa i konserw.sprz.med.
Wyw6z nieczystosci
Us1ugi kominiarskie
Us1ugi bankowe
Uty1izacja odpad6w szpita1nych
Uslugi dezynsekcyjne,dezynfekc
Ogloszenia prasowe
Konserwacje diwig6w
Naprawa sprzetu pozostalego
Doz6r i oceny techniczne
Utrzym.obiekt6w(sprzqtanie,pra
Uslugi serwisowe,informatyczne
Obs1uga prawna i menadterska
Uslugi cateringowe
Uslugi transport owe gospodarcz
Usl.pozost.zw z t1enem-(usl.tr
Us1.med. (lekarze specjaliSci-k
Usl.med. (dyzury 1ekarskie-kont
Us1. me d. Kontrakt - Pie1egnia
Podatek od nieruchomos ci
Oplaty skarbowe
Podate k VAT - WNU
Podatek - P,RON (niest.koszt.u
Wynagr.ze st os unku pracy
Wynagr.z um6w z1ecen i 0 dz i el
Skladki na ubezp.spo1eczne,i F
Odpis na ZFSS
Pozostale swiadcz. (Bhp,woda,od
Po zo stale swiadcz. (szk01enia)
Amort y zacja p1anowa
Amortyzacja niep1anowa
Podr6te sluzbowe
Ubezpieczenia OC i ma jqtkowe
Odszkodo'.-Iania
Koszty reklamy
Pozostale koszty
POZOST . K-TY nie stan - koszty

BO Wn
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 0 0

BO Ma
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,0 0
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00

Ob r. BieL Wn
-72 759,87
2 627,27
17 808,23
85 597,73
2 207,67
42 625,71
43 639,52
40 878,27
429,9 7
0,00
38,04
303,54
663,01
468,33
941. 59
782,10
7059,73
385,50
2 999,84
32 035,00
6 964,26
19 698,85
29 6 52 ,94
10 745,18
3 233,64
8 787,18
2 6 600,72
436,38
0,00
2 778,75
6 397,96
0,00
0,00
5 154,00
2 651,88
0,00
31 135,00
11 212,31
0,00
98 825,27
0,00
3 347,33
93 027,35
608 524,04
89 766 ,5 0
-39 930,00
-198,00
0,00
7 240,00
332 235,09
28 379,20
232 365,03
184 945,23
2 076,34
1 700,00
40 150,32
48 640,62
1 697,86
32 051. 74
0,00
449,43
672,00
0,00
3 157 145,58

0

0,00

0, 0 0

0,00

0,00

0,00

R 'm

0,00

0,00

3 157 145,58

0 ,00

30 583 028,84
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
0,00
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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L
ncj~ na uzywanie programu posiada: Jakub Ledwon, pracownik firmy Info-Lider

Gl6~~Y ~~.~..:
mgr

01.03.2012

14:48: 0 4

29504

IF -fa

S tr.nr:

:y

Knop

Narast. Wn
192 042,86
22 014,75
661 422,02
566 769,79
19 515,97
349 153,66
532 748,26
263 819,02
13 711, 60
4 254,82
18 091,52
1 2 793,09
40 487,55
157 860,70
19 755,89
41 965,63
87 547,65
17 589,28
30 811,51
215 733,28
26 447,58
124 773,13
260 568,94
79 559,51
78 834,80
59 069,49
216 154,90
23 453,81
8 586,50
17 600,80
39 4 27 ,47
37,00
2 928,90
21 094,80
32 788,94
14 350,81
193 190,82
82 261,65
24 772,31
633 450,17
636,15
38 539,99
714 7 94,39
823 263,05
504 355,78
0,43
175,80
0,00
86 262,00
784 884,69
285 325,59
480 600,48
23 1 182,00
16 048,63
9 037,00
4 5 1 452,98
583 475,72
17 943,7 8
285 896,31
0,00
2 408,60
57 715,00
589,29
583 028,84

zowe
ZQstawienie obrot6w i sald kont
Razam z niezaksi990wanymi.
Za rok:
2011
(otwarty) Grudzien
Za okres:
Symbol konta
Ko1ejnosc:
Syntetyezne
ukladu bilansoweqo Bilansowe
Warunek:
Lp.

··SROO·K·i

TRWALE ZOZ-U
POZOSTALE SRODKI TRWALE W HAGA
POZOSTALE SRODKI TRWALE W U2YT

013-··_····
014-" _ ••••
020-··_····
021-" _ ••••
071-" -'" •
072-" -' •••
080-··_····
081-" _ ••••
090-··_····
101-"-"-"-'

Odpisy z tyt. utraty wart05:ci 5:

WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWN

Obr. Biet. Ma

BO Wn

80 Ma

Obr. Biet. Wn

24 815 802,40
0,00
091 257,18
0.00
159785,40
0,00
0,00
0,00
232 829,86
0,00
0,00
21 923,78
317 127, 8 0
0,00
0,00
92 782,83
12 683,34
0,00
0,00
062 1 25, 16
0,00
0,00
1 2.59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
208671,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202 415,15
0,00
0.00
0,00
0,00
369 934,77
I 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
II 926 169,43
I 091 257,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 289 962, 2 5
0, 00
0, 0 0
0,00
598 059,00
0,00
0,00
6 36 6,00
371 242,72
0,00
835 387,07
0,00
0.00
107 803,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 871 884,94
59 697,89
83 28 1,47
0,00
34 175,33
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43 8,30
0,00
836,64
0,00
0,00
0 , 00
6 107,9 6
8 4\9,09
0,00
0,00
0,00
71 864,00
4 000 270,56
0,00
0,00
204 472,75
60 2, 47
188 947,04
0,00
676 057,56
771 600,53
0,00
2,51
0, 00
0,00
147 312,00
7064,41
0,00
154,00
478 796,33
0 , 00
387 340,08
39 658,30
0,00
635631,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 1 024,98
001 166 , 21
7 188,98
0,00
674 186,36
4 3 1 466,69
70,0 0
0,00
0,00
2 15 73 1,18
062 939,54
-3 2 888,00
360 614,29
421 086,60
88 790,94
40 871,03
0,00
668 316,76
252 206,45
240 475,48

7061,76
0,00
419,09
0,00
0,00
0,00
88 790,94
836,64
0,00
0,00
0,00
74 356, II
047 206,90
0,00
0,00
176 66 3 ,75
70,00
188 947,04
0,00
583507, JO
020 116, 6 2
0, 00
253 J 39, 7 8
0,00
0,00
94 239,03
8 165,91
0,00
7 064,00
513254,05
0,00
229 150,40
31 319,49
0,00
933 194,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 733,69
18 995,62
0,00
626 933,44
148 00,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157 145,58
0,00
19 162 ,05
0,00

30 588 592,02

51 275 287, 25

22 355 823,61

19 387 164,49

0,00

0,00

0,00

Nazwa

Symbol
011-"-' •••
012-" -' '"

.. ..... .. . ......... . .......•

Obr. Narast .

Wn

Obr. Narast. Ma

175 981,47
0,00
45 528,85
0,00
389,00
0 , 00
366071,56
119 582,91
0,00
0,00
0,00

367 025,36
0,00
119 582,91
0,00
0,00
0,00
849 660,60
45 52 8 ,85
0,00
0,00
0,00
629757,71
348 942,75
0,00
0,00
45 9 912,63
15 586,95
358 323 , 33
0,00
316 595,58
27 4997,74
0,00
255 762,53
0,00
0,00
309 125,46
73222,45
0,00
69 139,00
520 540,56
0,00
185 9\4,68
266075,79
0,00
952 80 3 , 2 l
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
105 186,2 6
17 637 ,2 1
0,00
778 962,24
913 157, 80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wn

Sa 1do Ma

24 624 758,51
0,00
017 203,12
0,00

Sa Ido

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 0
409 758,47
017 203,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
349206,68
0,00
225601.19
0,00
0, 00
472 439,46
I 101,50
0,00
7 06 4,00
506 038,24
0,00
852 000,64
0,00
0,00
373 485 ,3 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
773 780,6 3

160 174,40

PecSa1 do

......

..............-

24 624 758,51
0,00
017203,12
0,00
160 174,40
0,00
-12 409 756,47
-I 017 203,12
232 829,66
0,00
0,00
23 341,16
81 818,05
0,00
0,00
74 841, J7
30 025,07
0,00
0,00
2 804 446,8 8
-7 349206,68
0,00
- 22 5 601,19
0,00
0,00
-472 439,46
-I 101,5 0
O,{)O
-7 {)64,00
-5 506 038,24
0,00
-852 000, ~4
205850,45
0 ,00
-10 373 485,3 6
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0, ()O
028,84
848,74
567, 69
855,34

0,00
0,00
0,00
2 32 829,86
0,00
0,00
23 341,18
81 618,05
0,00
0,00
74 841,17
30 025,07
0,00
0,00
804 446,88
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
205 650,45
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
0,00
0, 00
226 776,07
0,00
0,00
0,00
47 "625,06
397 147,32
1 744,00
0,00
0,00
268 066,85
020 941,69
87 438,23
15 070 210,28
2 736 868, II
I 034 928,70
364 552,98
0,00
668 316,73
233044,40
24{) 475,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 583 026,84
0,00
0, 00
0,00

0, ()()
-13 547 004,56
-58 264,98
-86 86 1,57
0,00
47 625,06
397 147,3 2
I 744,00
0,00
0,00
4 268 088,85
020 94], '6·9
87 438,23
15 070 210,28
2 736 86 8,11
I 034 928,70
364 552,98
-30 583 028,84
2 668 316,73
233 0 44,40
2~0 475,46

250,35

212 924 943,21

63 653 446,59

62 717 83 4,68

-19 064 388,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

22 355 823,61
19 387 164,49
30 588 592,02
51 275287,25
Razem:
Wydruk zostal wykonany przy utyciu programu flnansowo - Ksiegowego firroy Asseco Poland S. A. w . . . ersji 4 . 19.0.5(1) .

214 547 25 0,3 5

212 924 943,21

63 653 446,59

82 7 \7 834,68

-19 064 368,09

7

8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

n

?4
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Odpisy z tyt.trw.utraty . . . artos
W~ORZENIE
~ORZENIE

SRODK6w TRWALYCH ZO Z
POZOSTALYCH SRODKOW
SRODKI TRWALE W BUDOWIE
Odpisy - ~r o dki trwale w budo . . .
Inwestycje dlugotecminowe
KASA

130-" _., -" -' BIEZACY RACHUNEK BANKOWY
132-"-"-"-'
134-"-"-"-'
135-"-"-"-'
139-"-"-"-'
1<9-"-"-"-'
150-"-"-"-'
200-" -' • -" ••
201-··_··_····
202-··_··_····
203-··_··_····

SRODKI INWESTYCYJNE
Rachunek bankowy kredytu platn

SRODKI fUND. SOCJALNYCH
INNE RACHlJNKI BANKOWE
SRODKI PIENIEZNE W DRODZE
Kr6tkotermino . . . e aktywa finanso
Rozrachunki z odbiorcami niepo
ROZRACHlJNKI Z OOSTAWCAMI niepo

NALEZNOSCI I ZOBO>'IAZANIA DLUG
NALE2NOSCI I ZOBOWIAZANIA

210 - ··_·· _ ·· ·· ZO bOw.dlugotermino we . . . obec jed
211-" - ' • -, ••• Zobow.dlugotermino . . . e . . . obec poz
220-··_··_····
22 2- .. _ .. _ .. ••
223-··_ .. _·· ..
224- .. _ .. _ .. ..
225- .. _ .. _ .. ..
230-··_··_····
231- .. _ .. _ ....
234-"-"-" ..
237 - .. _ .. _ .. ..
240- .. _ .. _ .. ..
241-" -" _ ••••
242-" -" _ ••••
243- .. _ .. _ ....
244- .. _ .. _· .. •
245- .. _ .. _ ....

ROZRACHUNKI Z URZEDEM SKARBOWY
ROZRACHUNKI Z TYT.VAT NALE2NEG
ROZLICZENIE OKRESOWE VAT
ROZLICZENIE VAT - Urzad Skarbo

ROZRACHUNKI Z ZUS
ROZLICZENIE WYNAGRODZEN
ROZRACHlJNKI Z TYTULU WYNAGRODZ
POZOSTALE ROZRACHUNKI Z PRACOW
ROSZCZENIA I NALE2NOSC I
POZOSTALE ROZRACHUNKI
ROZRACHUNKI Z TYT.POTR . WYNAGRO
ZAJE;CIA KOMORNICZE
ROZLICZ.NIEOOB.I NADWYZEK RZEC

Na letnosci doch o dz one na drodz
Zobo wiazania dochodzone na dro
246-··_··_···· POZOST.ROZR. z tytulu ~: redyt 6 .....

249- .. _ .. _ ....
2 90- .. _ .. _· .. •
291- .. _ .. _ ....
303-" - " - "
310-"-"-"
316-"-"-"
340-"-"-"
390-" - " - "
401-"-"-"-'
402-' ' - ' ' - ' ' - '
403-"-"-"-'
404-"-' ' - ' ' - '
405-' ' - ' ' - ' ' - '

POTRACENIA Z WYNAGRODZEN
Odpisy aktualizujace re ze·r . . . y n
Rezerw y Na Wierzytel.n osc i Komo

ROZLICZENIA ZAKUPU TOWAR6w
HAGAZYNY
OPAKOWANIA
ODCHYLENIA
Odpisy aktualizujace wart o5:c i

ZUZYCIE HATERIAL6w I ENERGI I USLUGI OSCE - ZOZ
PODATKI I OPLATY - ZOZ
WYNAGRODZENIA - ZOZ
SWIADCZENIA NIl RZECZ PRACOWNIK
406-.
AMORTYZACJA - ZOZ
407-"-"-"-' POZOSTALE KOSZTY - ZOZ
0 _

00 _ . , , - 

490-' '-' '-' '-' Roz licz.enie kos z t6w
500
530
550

Strona:
rolio:

......

Sy s ADM

... ..

01.03.2012

... ..

_.

13:49:49

. .. .

11 6 52

....

......

S tc.nr:

0,0 0

-

....

I

Gt6WNY
mgr

f<S~~GOh'Y

~eJa

[(nop

831175,11
40 113 634,00
0,00
0,00
441 970,97
32 926,68
356 323,33
0,00
29058 917 ,30
15215753,31
0,00
30 148, 75
0,00
0,00
1 434 745,00
72 120,95
0,00
68 44\,00
6385745,04
0,00
16 169 301, II
283 254,48
0,00
12 687 121,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 122 465 , 23
10 106619,17
12 25 7, II
0,00
11860762,63
I 940 370,35
504,00

40

29
16

16

13

lO

11
1

0,00
0,00
268 088,85
020 941, 69
8 , 438,23
15070 210,28
2736868,11
I 034 928,70
364 55 2,98
0,00
29855 165,47
2 872 612,09
2 302 330,82
214

5~7

0,00

30
27
2
2

583
166
639
061

... ...........

_

12
I

10

13

S~

2 64,98

8 8 B61,S7
0,00
0,00
0,00

0,00

0, ()()

zoz Swi.etochlowice
41-605 Swietochlow~ce Chorzowska 38
Zestaw1enie obrot6w i sald kont
2011
Za rok:
(otwarty) Grudzien
Za okr-es:

•
Lp.

Symbol

Nazwa

6i '" '"64'0:· . _.. - ....~ '~"" R~;:i'i'~'~ enia '~yokresowe
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

as
So

n

70 1-·····, •
702-· .. •• ..
703-· . . . . . .
711-· . . . . . .
712- .. • . . . .
713-··_ .. _·· ..
740-··_ .. _· .. •
741-"-'·_04"
750-' • -' • _. • ••
751- .. _ .. _ . . . .
760-" - " _ . . . .
761-··_··_····
762-. 0 _ 0 ._* •••
770-"-"-""
771- .. _ .. _ . . . .
790-" - " _ . . . .
791 - .. _ .. _ . . . .
800-' ._ .. _ . . . .
8 0 1- .. _ .. _ . . . .
80 2- .. ···_ .. ••
e 10-' • -' ' . ' • ••
82 0 " ' - ' ••••••
8 4 0- • • .•• - . . . .
$i~ 1- ' • -"
_ ••••
860 - .. • .. _ ....
870 - · ·_··_····

kos
SPRZ£DA2 USLUG M£OYCZNYCH OOPL
SPRZ£OAZ USLUG M£DYCZNYCH WG K
SPRZEOA2 USLUG Z TYT. PROWADZ.O
Koszt sprzed.usl.med.odpl.
Koszt sprzed.usl.med.wg kontra
Koszt.wl.sprz..usl.niem.z tyt. d
Sprzedai. materia16w
Wartosc sprz.mater.wg c.zakupu
PRZYCHOOY FI NANSOW£
KOSZTY FINANSOWE
POZOSTAL£ PRZ YC HOOY OP£AACYJN£
POZOSTAL£ KOSZTY OP£RACYJN£
Poz.Koszty Oper.Zw.z E.gz.ek . Kom
ZYSKI NADZWYCZAJN£
STAATY NADZWYCZAJN£
OBR OTY W£WNETRZN£
KOSZT WLASNY OBROT6w W£WN£TRZN
f1JNOUSZ ZAL02YCIELSKI
fUNOUSZ ZAK LADU
fUNDUSZ ZAKLAOU
DOTACJ£ BU02ETOW£ I POZABU02ET
ROZLICZ£NIE WYNlKU fINANSOW£GO
PRZ YCHOOY PRZ YS ZLYCH OK R£s6w
f1JNOUSZ£ S P£CJ ALNE I Zf 55 )
WYN1K f I NA.~ SO'''Y ZOZ- u
Pod atek dOChodowy l inne obow.

60 Wn

eo Ma

Ob[". Biet . Wn

648 20 1,60
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
35 528 581,35
798 92 0, 07
0, 00
0 , 00
0 , 00

0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
1 3 430 930 ,28
357 050, 96
71,51
0, 00
0, 00
0,00
2 9 68 6 7 , 2 1
2 0 4 0 96,8 3
0, 0 0

239 380,98
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
125 221. 27
0, 00
25 586,45
0,00
0, 00
4 961,75
0,00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
-26 276,61
172 944, 0 0
0, 00
0,00

Obr. Biet. Ma
279
90
562
28

896,51
475,33
549,68
451,49
0,00
0,00
0, 00
0,00
0,00
-696,36
0, 00
21 2 167,33
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
08,30
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
146 01 5 ,74
189 1 7 8 ,94
0 , 00
0, 0 0

Obr-. Narast. Wn

Ma
. .... _._... ...._.-_.... .- Obr.
- -.Narast.
_... ....- -_...

1 093 366,98
0,0 0
0, 00
0,00
1 267 289,40
25 919 559,34
0,00
0,00
0, 00
0,00
956 347, 15
0, 00
72 341 , 23
113,40
0, 00
51 706,51
0 , 00
0, 00
0, 00
16 351.58
0, 00
0,00
0,00
-26 276,61
2 83 6 90,0 0
2 0 4 096, 83
0,00

1 126 550,50
1 203 152,22
27 050 143,45
3 15832,04
0, 00
0,00
0,00
0, 00
0,00
5 185,53
0 , 00
323616,17
0, 00
0, 00
0, 00
0 ,00
0, 00
0, 00
28 286,30
0, 00
16351,58
0 , 00
204 096,83
944 944,8 1
242 7 33, 52
0, 00
0,00

Saldo Wn

Saldo Ma

615 018,08
0,00
0,00
0, 00
1 267 289,40
25 9 19 559,34
0,00
0,00
0, 00
0,00
956 347,15
0,00
72 34 1,23
113,40
0,00
51 706,51
0, 00
0,00
0, 00
0, 00
0,00
0, 00
33 324 484,52
0, 00
0, 00
0,00
0, 00

0,00
120 3 152,22
27 050 14 3 ,45
3 15 832,04
0, 00
0, 00
0,00
0,00
0, 00
1 B5 1 S3

0, 00
323616,17
0, 00
0,00
0,00
0, 0 0
0,00
0,00
13 459 216,58
340 699,38
16 423,09
0, 00
0, 00
172 2 9 2,35
255 91 0 ,73
0 , 00
0,00

PerS aldo
'615018';68
-1 203 152,22
-27 050 143,45
-315 832,04
1 267 28 9 ,40
25 919 5 59 ,34
0, 00
0, 00
0, 00
-5 185,53
956 34 7 , 15
-323 6 16 , 17
72 341,23
113,40
0, 00
51 706,51
0, 00
0, 00
'1 34 59216,58
-340 699,38
-16 423,09
0,00
33 324 484,52
-172 292,35
-255 910 , 73
0, 00
0,00

Stro na:

36975 7 12, 02

16 2 8 9 01 6 , 7 9

541 817, 8 4

510 476,96

31 8 38 585,81

33 460 892,95

62 206 859,63

43 142 471. 54

19 064 388,09

f o llO:

30 58 8 5 92,02

51 275 287, 2 5

2 2 3 5 5823 ,61

19 387 164,49

214 5 4 7 2 50,35

212 924 943,21

63 653 446,59

82 717 834,68

-19 064 388,09

Razero :

67 564 304,04

67 564 304, 04

22 897 641,4 5

22 897 641,4 5

246 3 85 836,1 6

246 385 836,16

12 5 860 306,22

125 860 306,22

0,00

Koniec WYdawnictwa
Wydruk zost.al wykonany przy UZYClU programu Finansowo - Ksiegowego finny Asseco Poland S.A. w wersji
Llcencje na uzywanie programu POS 1. ada : Jakub Ledwen, praco\JTlik finny Info-Llciec
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SPRAWOZDANIE OPISOWE
Centrum Kultury Slqskiej w Swiftochlowicach
z wykonania planu finansowego za rok 2011
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Zgodnie z Uchwal'l Rady Miejskiej na rok 2011 zatwierdzono dotacj~ dla CKS na
dzialalnosc i utrzymanie dw6ch obiekt6w w wysokosci: 1.776.760 zl

1.776.760,00 zl

Za okres od I do XII 2011 roku otrZ)' mano dotacjf wysokosci:

2.394,20 zl
70.861,57 zl
109.928,62 zl
2.300,00 zl
6.406,50 zl
1.400,00 zl

Przychody finansowe
Przychody ze sprzedaz y uslug
Przychody z dzialalnosci gospodarczej
Darowizna
Sponsoring
Pozostale przychody operacyjne

W okresie od I do XII 2011 roku CKS ponioslo nastfpujqce koszty:
I. W zakresie kosztow na wynagrodzenia:
1. Wynagrodzenia osobowe:
31 os6b zatrudnionych na 24,5 etatu
Wtym:
* nagrody jubileuszowe
* uznaniowe nagrody
2. Skladki na Ubezpieczenie Spokczne:
3. Fundusz Pracy:
4. Umowy

0

dzielo i zlecenia:

877.879,55 zl
23.433,58 zl
25.070,47 zl
135.381,81z1
16.230,49 zl
243.041,30 zl

Ogolem koszty zwiqzane z wynagrodzeniami i pochodnymi wynosily:
1.272.533,15 zl

II. Koszty rzeczowe od I do XII 2011 :
824.164,98 zl
wtym :
na dzialalnosci statutow'l przeznaczono:

Ogolem koszty od I do XII 2011 roku wynosily:

Do sprawozdania doh\czono:
wykonanie planu finansowego
sprawozdanie z dzia1alnosci CKS za okres I do XII 2011 roku

r

373.686,36 zl
2.096.698,13 zl
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SPRAWOZDANIE
CENTRUM KULTURY SLASKIEJ W SWI~TOCHLOWICACH
Z REALIZACJI PLANU FINASOWEGO ZA 2011 ROK NA 31-12-2011 R.
dzial921
rozdzial92109

PRZYCHODY:
Dotacja
Pozostale przychody
Saldo rachunku bankowego
i kasa na 01-01-2011 r.

PLAN
1.776.760.00
180.000.00

Przychody:

701
744
746

247.988.10
760
--------------------------- 761
2.204 .748,10
750

1.776.760.00
70.861,57
109.928.62
6.406,50
247 .988,10
2.300,00
2.394 ,20
1.400,00

2.218.038,99

880.000,00

Koszty:
877.879,55

452 § 4170 Umowy zlecenia i 0 dzielo

245.000,00

243.041,30

461

140.000 ,00

135.381,81

462 § 4120 Fundusz Pracy

17.000,00

16.230,49

463 § 4440 ZFSS

27.000,00

26.443,93

7.000 ,00

3.528,18

210.000,00

186.860,06

442.738.1 0

373 .686.36

451

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

§ 4110 Ubezpieczenia spoleczne

464 § 4280 Koszty BHP
423 § 4260

Energia

POZOSTALE USLUGI - W TYM:
434 § 4300 Koszty dziaialnosci statutowej

431 § 4300 Uslugi konservvacyjne, wyw6z
nieczystosci , uslugi pocztowe.
uSfugi bankowe , oplaty RTV
poligraficzne i pozostale

60 .000.00

432 § 4350 USfugi internetowe
§ 4360 USfugi telefonii kom6rkowe
§ 4370 USfugi telefonii stacjonarnej

48.101,98

3.900,00
3.000,00
3.000,00

3.424,69
2 .962,13
1.923,28

433 § 4270 USfugi remontowe

20 .000 ,00

14.649,18

421 § 4210 Zuzycie materia16w
413 § 4210 WyposaZenie

65.000,00

58.737,96
2.580,00

40.000,00
5.410,00
11.200,00

6.643,10
25.653.06
5.403.00
I 1.172 ,00

442 § 4530 Podatek VAT

2.500,00

1.816,65

471 § 4410 Podr6ze sluzbowe
465 § 4700 Szkolenia

7.000,00
3.000,00

6.231,29
\.894,09

472 § 4210 Nagrody w konkursach

12.000,00

11.767,75

441 § 4430
'\ ~"':!>a
§ 4480
§ 4500

411

Ubezpieczenie majqtkowe,
ZAiKS, inne
Podatek od nieruchomosci
Podatek od gruntu

30.686,29

Amortyzacja
-------------------------

--------------------

2.204 .748,10

2.096.698,13
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ROZLICZENIE BUDZETU
CENTRUM KULTURY SLf\SKIEJ W SWI~TOCHLOWICACH
ZA2011 ROKNA31-12-2011 R.
dzial921
rozdzial92109
PRZYCHODY :
Dotacja
Pozosta!e przychody - wp!ywy

Zwrot z ZFSS
Saldo Rachunku bankowego i kasy
na 01-01-2011 1'.

701
744
76J
20J
760

1.776.760,00
51.34 L80
2.870 , 15
2.394.20
164.808,72
1.300,00
824,00

247.988 , 10
2.248.286 ,97

WYDATKI:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

797 .604,41

§ 4170 Umowy zlecenia i 0 dzie!o

215.78 L28

§ 4110 Ubezpieczenia spokczne
§ 4120 Fundusz Pracy

14.333 ,68

§ 4440 ZFSS
§ 4280 Koszty BHP
§ 4260

Energia

3.715,20
230.881,65

'. .

POZOSTALE USLUGI - W TYM:

§ 4300 Koszty dzialainosci statutowej

422.897,07

§ 4300 Uslugi konserwacyjne, wyw6z

55.677,46

nieczystosci, uslugi pocztowe,
uslugi bankowe, oplaty RTV
poligraficzne i pozostale

§ 4350 Uslugi intemetowe
§ 4360 Uslugi telefonii kom6rkowe
§ 4370 Uslugi telefonii stacjonarnej

4.256,70
3.483,06
2.274 ,85

§ 4270 Uslugi remontowe

17.990,72

§ 4210 Zuzycie materiaI6w
§ 4210 Wyposazenie

71.977,14
3,173.40

§ 4430 Ubezpieczenie majqtkowe ,

37 .245 ,97

ZAiKS, inne
§ 4480 Podatek od nieruchomosci
§ 4500 Podatek od gruntu

5.403,00
13.629,84

§ 4410 Podr6Ze sluzbowe
§ 4700 Szkolenia

5.120,29
2.104,57

§ 4210 Nagrody w konkursach

11.475,25
2.066.100.22

Wplywy
Wydatki

2.248,286,97
2.066.100,22
182.186,75

Saldo Rachunku Bankowego na 31-12-201 1 r. Saldo Kasy na 31-12-2011 r.

180.751.75
1.435.00
182.186,75
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Dzialalnosc statutowa CKS skierowana jest na zaspokojenie potrzeb kulturalnych
spo!ecznosci miasta Swilttochlowice. Projekty realizowane przez CKS dotycz'l. pelnego
zagospodarowania przestrzeni miejskiej. w tym obiektow na Zgodzie i Lipinach, a takZe OSiR'u
Ska!ka.
Centrum Kultury dziala wielotorowo. a za swoje priorytety przyjmuje dzialalnosc
dydaktyczn'l. skierowan'l. do dzieci i mlodziezy, dzia!alnosc upowszechniaj'l.c'l. wspo!czesne trendy
rodzimej kultury i sztuki oraz wsparcie dla amatorskiego ruchu artystycznego, w tym promocjlt
lokalnych srodowisk tworczych.
Warsztatowa forma dzia!an edukacyjnych prowadzona przez wykwalifikowanych
instruktorow CKS pozwala na pelne wykorzystanie potencja!u kreatywnego dzieci i m!odziezy.
Podejmowane dzia!ania dotycz'l. w miarlt kompleksowego zagospodarowania czasu wolnego,
rowniez w okresie wakacyjnym, kiedy to formy rekreacyjne i kulturotworcze ciesz'l. silt duzym
powodzeniem jako alternatywa dla osob pozostaj'l.cych w miescie.
W ramach Centrum prosperuj'l. dwa kola emery tow i rencistow, co pozwala na skierowanie
uwagi rowniez na starsz'l. CZItSC populacji miejskiej . W okresie letnim CKS organizuje projekty
plenerowe adresowane do szerokiej publicznosci, jednakZe nie zapomina 0 swojej kulturotworczej i
edukacyjnej misji .
WARSZTATY ARTYSTYCZNE 2011
CKS Zgoda CKS Lipiny

Wykaz zajltc prowadzonych w20 11 r.
PRACOWNIA MUZYCZNA :
Akadernia Malucha - warsztaty dla najrnlodszych (dzieci przedszkolne i kJasa I,II,II SP)

Instruktor: Ewelina Wojtak
poniedzia!ek 16.00 - 17.30 CKS Zgoda
czwartek J 6.00 - 18.30 CKS Lipiny
Zesp61 wokalno - taneczny NUTKI

CKS Zgoda
Instruktor: mgr. Justyna Kramorz
• wtorek 17.00 - 18.00 - dzieci ze szko! podstawowych
Warsztaty wokalne Zesp61 VENIMUS - warsztaty dla m!odziezy (gimnazja. szko!y
srednie, studenci)
CKS Zgoda
Instruktor: mgr. Justyna Kramorz
• wtorek 18 .00 - 20.00
Instruktor: mgr. Joanna Onisk
• czwartek 18.00 - 20.00
Warsztaty rnuzyczno - poetyckie - warsztaty dla m!odziezy
CKS Zgoda
Instruktor : mgr. Aleksandra Kania
• poniedzialek 18.00 - 21.00
ABC Gitary - warsztaty dla dzieci i m!odziezy
Instruktor: mgr. Joanna Onisk, Tomasz Bienek
sroda : 16.00 - 18.00
CKS Lipiny
czwartek : 16.00 - 18 .00 CKS Zgoda
Dziecifco Mlodziezowy Zesp61 Spiewaczy - warsztaty dla dzieci i m!odziezy
CKS Lipiny

,

"

•

Instruktor : mgr. Gabriela Szostok
wtorek i piqtek 16.00 - 18.00
Chor MfSki SL.-\SK

CKS Lipiny
Instruktor : mgr. Ryszard Chojnacki
• wtorek i czwartek 18.00 - 20.00
PRACOWNIA RF;KODZIELA
Warsztaty plastyczno - florystyczne - warsztaty dla dzieci, mlodziezy, dorostych

•

•

•

CKS Zgoda
Instruktor : Gratyna Wojtak
poniedzia!ek, sroda, piqtek 15.00 - 19.00
Warsztaty plastyczne - warsztaty dla dzieci, m!odziezy. doroslych
CKS Lipiny
Instruktor : Regina Banik
poniedziatek 16.00 - 18.00, sroda 15.30 - 18.00, piqtek 10.30 - 18.30
Warsztaty rfkodziela kartonowego - warsztaty dla dzieci i m!odziezy
CKS Lipiny
Instruktor : Rafal J((drzejewski
wtorekiczwartek 14.00-18.00

MALA AKADEMIA TANCA
Warsztaty tanca nowoczesnego - warsztaty dla dzieci i mtodziezy

•

CKS Zgoda
Instruktor :mgr. Aneta Koenig
\vtorek 16.00 - 18.00
Zespol wokalno -taneczny NUTKI

•

•

•

CKS Zgoda
Instruktor: mgr. Aneta Koenig
wtorek \8 .00 - 19.00 - zajttcia z choreografem
Warsztaty tanca nowoczesnego - warsztaty dla dzieci i mlodziezy
CKS Lipiny
Instruktor : Emilia Korz
piqtek 16.00 - 17.30
Warsztaty tanca nowoczesnego - warsztaty dla dzieci i m!odziezy
CKS Lipiny
Instruktor : Emilia Korz
piqtek 17.30 - 19.00
Tance w krfgu dla Seniorow
CKS Lipiny

•

Instruktor : mgr. Ewelina Dqbrowska-Kusnierz
wtorek 17.00 - 19.00

MALA AKADEMIA TEATRU
Warsztaty teatru eksperymentalnego - warsztaty dJa m!odziezy

CKS Zgoda
Instruktor : mgr. Aleksandra Kania
• poniedziatek 15.00 - 18.00
KLUBY:
Klub Foto Video

2

CKS Lipiny
lnstruktor : Kazimierz Miska
• czwartek 16.00 - 20.00
Uczestnicy warsztat6w biorq udzial w przeglqdach, konkursach i festiwalach oraz imprezach
Ta forma dzialan pozwala
miejskich i koncertach organizowanych w miescie i regionie.
instruktorom na wymian~ doswiadczen w dziedzinie prowadzenia warsztat6w, a dla ich
uczestnik6w jest dobrq formq edukacji kulturalnej i bezposrednich spotkan z kulturq.
Osi~gnifcia uczestnikow warsztatow artystycznych CKS

oraz udzial w imprezach kulturalnych.
Warsztaty wokalne G. Szostok:
• 25.05. - oprawa artystyczna Dnia Matki i Ojca
• 07 . 12. - udzial w spektaklach mikobjkowych pt. " Basniowe Spotkanie z Mikolajem"
• 09.12. - udzial w spektaklach mikolajkowych pt. "Basniowe Spotkanie z Mikobjem"
• 26.10. - udzial w II Festiwalu Piesni Sakralnej CKS Zgoda
Warsztaty wokalne J. Kramorz oraz J. Onisk: VENIMUS oraz solistki
• 14.01. - udzial w eliminacjach XI Konkursu Kol~d i Pastorakk
• 30.01. - wyst~p podczas Koncertu Finalowego Koh;d i Pastoralek
w parafii NSPJ w Piasnikach
• 02.04. - support przed koncertem TGD
• 16.04. - oprawa muzyczna larmarku Rzemiosla
• 29.04. - oprawa muzyczna Swi\tochlowickich Impresji Poetycko - Muzycznych
• 17.05. - koncert podczas Festynu Rodzinnego w parafii Sw. Franciszka z Asyzu w Zabrzu
• 20 .05. - oprawa artystyczna Festyny "Jestesmy Razem" - Srodowiskowy
Dom Samopomocy - Chropacz6w
• 26.05 . - koncert w parafii Sw. Augustyna - Metropolitalne Swi~to Rodziny
• 27.05. - koncert podczas Festiwalu Str6z6w Poranka w Starochorzowskim
Domu Kultury w Chorzowie
• 10 - 16.06. - oprawa artystyczna projetu Silesia City Center - "Wygraj Alejk~"
• 25 .06. - koncert Charytatywny OSiR Skalka
• 26.06 . - koncert w parafii NSPJ w Katowicach Murckach
• 13.08. - koncert na estradzie Skalka - Muzyczne weekendy z CKS
• 27 .08 . - koncert w Zarkach - parafia Sw. Judy Tadeusza ( Maltanska Pielgrzymka
•
Os6b Niepelnospravlnych).
• 02.10. - Koncert dla Macka w rocznic~ jego tragicznej smierci - parafia sw. .l6zefa
• 26.10. - udzial w II Festiwalu Piesni Sakralnej CKS Zgoda - I miejsce
• 03.11. - udzial w koncercie pt. "Przystanek Krajcok" w SDK Chorz6w
• 07.12.- udzial w spektaklach mikobjkowych pt. "Basniowe Spotkanie z Mikolajem"
• 09 .12. - udzial w spektaklach mikolajkowych pt. "Basniowe Spotkanie z Mikolajem"
• 15.12.- koncert w Novym Jicinie - realizacja projektu "Boze Narodzenie w Europie"
• 16.12. - koncert kol\d w Restauracji Skalka
• 17.12. - koncert kol~d w Chudowie - Oberza sw. Jerzego, na zaproszenie F irmy Speed
Travel z Rudy Slqskiej .
• 20. 12. - mini recital Wiolety Krzykowskiej - Koncert Charytatywny w MDK Piekary SI.
• 22.12 . - koncert kol~d - Spotkanie Oplatkowe OPS - CKS Grota

3

Warsztaty poetycko - muzyczne - Zespol WYWENIENI - A. Kania

•
•
•
•
•
•
•

16.04. - oprawa muzyczna Jarmarku Rzemiosla
19.05 . - koncert podczas otwarcia wystawy "Kobiety i kwiaty"
10 - 16.06. - koncert promocyjny podczas realizacji projektu w Silesii City Center
21.06. - wyst~p podczas uroczystego zakonczenia roku artystycznego CKS
25.06. - koncert charytatywny na estradzia OSiR Skalka
10.07. - koncert na estradzie Skalka - Muzyczne weekendy z CKS
14.10. - koncert podczas Rudzkie Jesieni Kulturalnej w Kinie Patria

Warsztaty teatralno - kabaretowe - A. Kania
Wyr6i:nienie w II Slqskim Przeglqdzie Kabaretowym MoHumorek 2011

•
•
•
•
•
•

13.05. - udzial w eliminacjach MoHumorka
14.05. - wyst~p podczas prezentacji laureatow MoHumorka
10- 16.06. - prezentacja krotkich scenek kabaretowych w Silesii City Center
21 .06. - wyst~p podczas uroczystego zakonczenia roku artystycznego CKS
07.12 . - udzial w spektaklach mikolajkowych pt. "Basniowe Spotkanie z Mikolajem"
09.12. - udzial w spektaklach mikolajkowych pt. "Basniowe Spotkanie z Mikolajem"

Warsztaty

Udzial
•
•
•
•
•
•

r~kodziela

artystycznego - G. Wojtak

w wystawach:
16.04. - Jarmark Rzemiosla
19.05. - "Kobiety i kwiaty"
10 - 16.06. - wystawa oraz warsztaty w Silesia City Center
21.06. - podczas uroczystego zakonczenia roku artystycznego CKS
15.09. - uczestnik6w ,,Artystycznego Lata z CKS" - CKS Zgoda
10.12. - podczas Lipinskiego Jarmarku Swiqtecznego - CKS Lipiny

Warsztaty

r~kodziela

kartonowego - R.

J~drzejewski

Udzial w wystawach:
• 16.04. - Jatmark Rzemiosla
• 19.05 . - "Kobiety i kwiaty"
• 21.06. - podczas uroczystego zakonczenia roku artystycznego CKS
• 15.09. - uczestnik6w "Artystycznego Lata z CKS" - CKS Zgoda
• 07.12. - podczas spektakli mikolajkowych
• 10.12. - podczas Lipinskiego Jarmarku Swiqtecznego - CKS Lipiny
Warsztaty plastyczne - R. Banik

•
•
•
•
•
•
•
•

16.04. - Jarmark Rzemiosla
06.04. - konkurs plastyczno - techniczny " Renesans Zloty Wiek Sztuki "
19.05. - wystawa "Kobiety i k wiaty"
10 - 16.06. - wystawa oraz warsztaty w Silesia Cit y Center
06/07. udzial w ART NAIF FESTI WAL - Katowice. Szyb Wilsona
Katarzyna Suchowska, Agnieszka Kucharczyk, Aleksandra Lukasek, Anna Kubisztal
18.11. - udzial w Wystawie Tw6rc6w Sztuki Nieprofesjonalnej
10.12. - wystawa podczas Lipinskiego Jarmarku Swiqtecznego - CKS Lipiny
14.12. - udzial w Konkursie Plastycznym "Prezentacje" - Muzeum Miejskie
Paulina Lisnikowska - I miejsce, kategoria SP
Sara Danisz - Wyr6i:nienie
4

.
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Kinga Koryciok - I miejsce, kategoria szkoty ponadgimnazjalne
Warsztaty rfkodziela - K. Sala ( warsztaty prowadzone do 06/2011)

•

21.06. - wystawa

r~kodzie1a

z masy solnej Galeria 22

Warsztaty tanca nowoczesnego - E. Kori:

•
•
•
•
•
•

03.02. - udziat w Konkursie Tanca
10- 16.06. - prezentacja grup Masters i Tornado w Silesia City Center
21.06. - wyst~p podczas uroczystego zak0l1czenia roku artystycznego CKS
07.12. - udziat w spektaklach mikotajkowych pt. "Basniowe Spotkanie z Mikobjem"
09.12 . - udziat w spektaklach mikotajkowych pt. "Basniowe Spotkanie z Mikotajem"
10.12. - prezentacja artystyczna podczas Lipinskiego Jarmarku Swiqtecznego

Zespol Tanca nowoczesnego - A. Koenig

•
•

07.12. - udziat w spektaklach mikotajkowych pt. "Basniowe Spotkanie z Mikotajem"
09.12 . - udziat w spektaklach mikotajkowych pt. .,Basniowe Spotkanie z Mikotajem"

ZespoI NUTKI J. Kramorz, A. Koenig

•
•

07.12. - udziat 'IV spektaklach mikotajkowych pt. "Basniowe Spotkanie z Mikobjem"
09.12. - udziat w spektaklach mikotajkowych pt. .,Basniowe Spotkanie z Mikotajem"

Akademia Malucha - E. Wojtak

•
•

07 .12. - udziat w spektaklach miko!ajkowych pt. "Basniowe Spotkanie z Mikotajem"
09.12.- udzia! w spektaklach mikotajkowych pt. "Basniowe Spotkanie z Mikobjem"

Chor Mfski Sl~sk

•
•

18.11. - Jubileusz 90 Lecia Choru M~skiego Slqsk
15.12. - koncert kol~d dla PZERiI oraz Stowarzyszenia Mi!osnikow Lipin

Sceny CKS Zgoda i Lipiny byty miejscem wystfpoW teatralnych, kabaretowych,
operetkowych, koncertow muzycznych, wystaw.

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

IS.
16.
17.

Zimowe Spotkania z Piosenkct i Poezjq - koncert Hanny Banaszak
Reggae Night - koncert Jamal. Bakszysz. Liuon Vibation . Natural Mystic
SI'1ska Zabawa Walentynkowa - zespot B.A.R
Slqskie Granie i Spiewanie - koncert - Damiana Holeckiego i Jacka Silskiego
Spektakl w wykonaniu E. Krakowskiej pt. " Wakacjuszka ..
Spektakl dla dzieci " Przygody Kopciuszka "
I Jarmark Rzemiosta Artystycznego
Koncert zespo!u Trzecia Godzina Dnia - upami~tniajqcy rocznic~ smierci JP II
Swi~tochtowickie Inspiracje Poetycko - Muzyczne " Piesn 0 Bogu ukrytym" oraz
promocja tomikow poezji amatorskich tworcow
Spektakl teatralny " Oskar i Pani Roza " - Tatr Nowy z Zabrza
Kabareton - kabarety CIACH i JURKI
Wystawy: fotografii Haralda Bema, Swi~tochtowice w obrazach, Kobiety i kwiaty
"Janowi Pawtowi II z mitosci q " koncert wrezyserii Jana Nowickiego
Spektakl" Czerwony Kapturek ,
Koncert urodzinowy D. Holeckiego
Slqskie Granie i Spiewanie - Duo Fenix - Dwa Feniki
"Ojcowizna" - spektakl Teatru Nov,ego z Zabrza
5

18. "Basniowe Spotkanie z Mikolajem "
19. Kabaret M10dych panow
20. Lipinski Jmmark Swiqteczny
W okresie wiosennym i letnim organizowane byly imprezy plenerowe:
1. Festyn z okazji 3- Maja - koncert ELENI ( ze wzgl~du na zle warunki pogodowe
przeniesiono na scen~ CKS Zgoda)
2. Piknik Blues na Skake - koncert Marek Makaron Trio, Osly, Slqska Grupa Bluesowa,
Moreland & Arbuckle z USA
3. Swi~to Miasta - koncert SNAP, Robert M. Mrozu. Kabaretowa Grupa Biesiadna, Bajery
i prezentacje artystyczne oswiatowych i kulturalnych placowek miejskich
4. Tylko Rap Festiwal - koncert Peja, Tewu i OJ
5. Wspo1organizaja Swi~ta Wodzionki - koncel1 Karpowicz Family
6. Weekendy na Skake - koncerty zespo16w amatorskich oraz blok spektakli i zabaw dla
dzieci .
7. Pozegnanie Lata - koncert Dono, Marcin Kindla, Elektryczne Gitary.
8. "Sylwester w plenerze" - koncert Marcina Kindla, Wet Fingers oraz OJ White.

CKS to organizator konkursow i przegl~dow adresowanych do dzieci, mlodzieiy, jak
i doroslych uczestnikow.
1. Konkurs Kol~d i Pastoralek ( styczen)
2. Konkurs Tanca (luty, marzec)
3. Konkurs Piosenki Przedszkolaka ( kwiecien)
4. Otwarty Przeglqd Zespo16w Folklorystycznych i KapeJ Podw6rkowych Regionu Slqskiego
( marzec)
5. II Slqski Przeglqd Kabaretowych ( maj)
6. II Otwarty Przeglqd Amatorskiej Tw6rczosci Mtodziezy Regionu Slqskiego( czerwiec)
7. II Festiwal PieSni Sakralnej ( pazdziernik)
8. Przeglqd Sztuki Nieprofesjonalnej ( pazdziernik , listopad)
9. Swi~tochlowicka Jesien Poetycka ( pazdziernik, listopad)
Jak co roku w okresie ferii zimowych oraz letnich wakacji w naszych placowkach
zaproponowano ciekawy program warsztatow adresowanych do dzieci i mlodziezy, oraz cykl
koncertow na Skalce.
ZIMA 2011 Z CKS
Zgoda i Lipiny
Otwarte Warsztaty Artystyczne
117.01

110.00 - 13.00

.,Maly Teatr Lalek ,,- zabawa w teatr
Swietlica z wyobrazni q
- zabawy manualne

r-----------------~----

18.01

110.00 - 13.00

10.00 - 13.00

I

Swietlica z wyobrazni q
- zabawy manualne
Mary Teatr Lalek - zabawa w teatr

~----4-----------+--

20.0l

10.00 - 13.00

Akademia malucha
1- zaj~cia dla dzieci z rod zicami
Kareoke dla dzieci i m10dziety

6

A. Kania, E. Popczak

IG. Wojtak, B. Loska

------

"Spiew leczy wszystko"
- zaj~cia wokalne i recytatorskie
"ad kroku do tanca"
1- zabawy tw6rcze przy muzyce

-----------'-----

19.01

I

-l

J. Onisk
I
1

E. Kort
B. Loska
G. Wojtak, K. Sala

IA. Kania, E. Popczak
K. Miska
1. Onisk, R.

l~drzejew s ki

..
21.01

.,Wygi nam smialo cialo"
- zabawy rw6rcze przy muzyce
Swierlica z wyobrainiq

10.00 - 13 .00

10.00-13.00

"Jak wyczarowac cos z niczego"
- zabawy tw6rcze

10.00 - 13 .00

Filmoteka malego czlowieka
- projekcja fil mu "P laneta 51"
"SPieW leczy wszystko"
!- zaj«cia wokalno - recytatorskie

E. Korz
G.Wojtak , K. Sala,
B. Loska
G. Wojtak, E. Popczak
B. Loska

I
R. J«drzejewski
J.Onisk
B. Loska

r------r-----------r---
26.01
27.01

Swietlica z wyobrazniq

10.00 - 13.00

I

10.00 - 13 .00

1- masa solna, papier i nozyczki
IRytm i melodia
- zabawy tw6rcze

------- - -

Dodatkowe atrakcje:
• Tumieje gry w tenisa stolowego
• Tumieje gier planszowych
Weekendy na Skalce

o 18.06.2011 godz.18.00-20.00
RUBENS BAND - koncert
• 19.06.2011 godz.17 .00-19.00
"Przygody Sindbada Zeglarza" - Stowarzyszenie Teatralne POKO
Zabawy dla dzieci - Dzieci~ca Kraina
• 25.06.2011 godz.lS .00-20 .30
KARPOWICZ FAMILY - koncert
• 26.06.2011 godz.17.00-19 .00
Recital Alony Szostak - aktorka Teatrll Rozrywki w Chorzowie
• 02.07.2011 godz.16.00-22 .00
TYLKO RAP FESTIWAL - SWIONY 20 II
• 03.07.2011 godz.17.00-19.00
"Przygody Kopcillszka" + warsztaty teatralne - DreamArt .
Zabawy dla dzieci - Dzieci~ca Kraina
• 09.07.2011 godz.18 .00-20 .00
WYWENIENI - koncert
• 10.07.2011 godz.17 .00-19.00
Muzyka klasyczna i standardy muzyki jazzowej. Kwartet saksonowy
• 16.07.2011 godz.18.00-20.00
JACEK DUBICKI Z ZESPOLEM - koncert
• 17.07.2011 godz.17.00-19.00
"Ptasiowe Radio"
Zabawy dla dzieci - Dzieci~ca Kraina
• 23.07.2011 godz.18 .00-20.00
CHICO - koncert
• 24.07.2011 godz.17 .00-19.00
Muzyka XX wiekll - koncert zespo~u mllzycznego.
11. 30.07.2011 godz.18 .00-20.00
BLUE COLE - koncert
31.07.2011 godz.17 .00-19.00
Iluzjonista Tomasz Kabis
Zabawy dla dzieci - Dzieci~ca Kraina

o
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G. Wojtak, K. Sala, E Popczak,
B. Loska

IK. Miska, J. Onisk
l B. Loska

I

.,
• 06.08.2011 godz.IS.00-20.00
KOMPILACJA - koncert
• 07.08.2011 godz.17.00-19.00
Kwartet smyczkowy - Cantabile .
Muzyka klasyczna i standardy muzyki jazzowej.
• 13.08.2011 godz.IS.00-20.00
JEGO JESTESMY i VENIMUS - koncert
• 14.08.2011 godz.17.00-19.00
"Pchfa Szachrajka" - Stowarzyszenie Teatralne POKO
Zabawy dla dzieci - Dzieciyca Kraina
• 20.08.2011 godz.IS.00-20.00
SUBLIM - koncert
• 21.08.2011 godz.17.00-19.00
Babki PRL-u + quizy z nagrodami dla widzow
• 27.08.2011 godz.IS.00-20.00
BROWN CUBE, THE FREAX - koncert
• 28.08.2011 godz.16.00-1S.00
"Jas i Mafgosia" + warsztaty teatralne - DreamArt
Artystyczne lato z W)lobraini~ 10.00 -13.00

LIPIEC
• 05 - "Kultura takZe fizyczna" - basen SP or 1
• 06 - "Wszystko gra" - CKS Zgoda
• 07 - "Wszystko gra"- CKS Lipiny
• 12 - "Kultura takZe fizyczna" - basen SP or 1
• 13 - "Letnie kino" - CKS Zgoda
• 14 - "Letnie kino"- CKS Lipiny
• 19 - "Kultura taUe fizyczna" - basen SP or 1
• 20 - "Plastyczne podchody" - CKS Zgoda
• 21 - "Plastyczne podchod y"- CKS Zgoda
• 26 - "Kultura taue fizyczna" - basen SP ill I
• 27 - "Rower - Power" - CKS Zgoda
• 28 - "Rower - Power"- CKS Lipiny
SIERPIEN
• 01 - Program artystyczny CKS - estrada Skansen w Chorzowie
• 02 - "Kultura takze fizyczna" - basen SP or 1
• 03 - "Wakacyjne melodie" - karaoke i breakdance ~ CKS Zgoda
• 04 - "Wakacyjne melodie" - karaoke i breakdance - CKS Lipiny
• 09 - "Kultura takze fizyczna" - basen SP or I
• 10 - "Od ulicy do Kubicy"- CKS Zgoda
• II - "Od ulicy do Kubicy"- CKS Lipiny
• 16 - "Kultura takZe fizyczna " - basen SP nr I
• 17 - "Plastyczne ogrody"- CKS Zgoda
• 18 - "Plastyczne ogrody"- CKS Lipiny
• 23 - "Kultura takZe fizyczna" - basen SP ill 1
• 24 - "Letnie kino"- CKS Zgoda
• 25 - "Letnie kino"- CKS Lipiny
CKS byl tei: wsp61organizatorem imprez organizowanych przez inne jednostki miejskie,
organizacje i stowarzyszenia:

8

.,
•

Rodzinne Kolltdowanie, Spotkanie Kolltdowe w SP 19, Charytatywne Kolltdowanie ZSS,
Karnawalowa Zabawa Przedszkolaka, " Wiosna z HDK "
I kwartal
• "Renesans - Zloty Wiek Sztuki ", lubileusz Salezjanskiego Wolontariatu, Dzien Dziecka,
festyn parafialny, MSR, FSP, final konkursu " 0 piernikowe serce lasia i Malgosi ", " Twoje
Miasto w SCC Katowice"
II kwartal
• Wakacje w Skansenie, Bezpieczna droga do szkoly, Festyn Rodzinny OPS, Festyn
wPM nr 1, " Europa bez granic - nasz wspolny dom ", Gornoslqskie Dni Dziedzictwa - koncert
III kwartal
Siemianowickiej Orkiestry Rozrywkowej
• Zlote Gody, Dzien Inwalidy, ZNP, Swiatowy Dzien Osob Niepelnosprawnych, Spotkanie
oplatkowe dla Seniorow
IV kwartal
Wynajrnowano pornieszczenia CKS stowarzyszeniorn, fundacjorn, instytucjorn 
jednostkorn sarnorzlldu terytorialnego oraz innyrn podrniotorn :
PZERiI kolo Lipiny, szkolenie Urzqd Miasta, PUP, OPS, ZNP 0 1 Swilttochlowice, TPH, ZSS Don
Bosco, Agencje Artystyczne, organizacja balow i imprez okolicznosciowych: restauracja Feniks,
Firma Biedronka. Firmy reklamujqce swoje wyroby, spotkania wspolnot mieszkaniowych, pokaz
produkcji lodow, Spoldzielnia Mieszkaniowa, prace do scen filmu "Ewa", oraz cykliczny
wynajem sali CKS Zgoda - Gielda TelTarystyczna.
Zespoly dzialajllce przy CKS:
Chico, Rubens Band, Thorn's, Free Man, Dingo, Blue Cole.
Kluby i Stowarzyszenia:
Klub Mlodziezowy Dziupla - OPS, Nieformalna Grupa Milosnikow Tradycji Slqskiej
CHOPIONY, Stowarzyszenie Milosnikow Lipin, Polski Zwiqzek Emery tow Rencistow i Inwalidow
kolo Lipiny, Polski Zwiqzek Hodowcow Golltbi Pocztowych O/Swilttochlowice, Klub
Krotkofalowcow SP9.

Centrum Kultury Slqskiej w Swilttochlowicach nawiqzalo wspolpraclt z Bankiem Citi Handlowym
oraz Fundacja Kronenberga . W jej wyniku udalo silt otworzyc pracownilt gitarowq oraz
zorganizowac koncert zespolu Lee Mondey z Zywca polqczony z otwartymi warsztatami
artystycznymi dla dzieci i mlodziezy.
luz drugi rok z rZltdu dziltki wspolpracy z zakladem Mittal Steel Poland S.A. O/Swilttochlowice
udalo silt pozyskac kolejnego sponsora, kt6ry na poczet naszej instytucji poczynil szereg prac.
Wspo!praca ta bltdzie kontynuowana w 2012 r.

o . tor
Gl6wny
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Informacja z wykonania przychod6w i koszt6w instytucji kultury
za okres od 01.01 - 31.12.2011 r.
Muzeum Miejskie w Swi~tochtowice

n

I-

Przychody

Plan

["I

Wykonanie

1

2

3

r~ Przychody wiasne

1666,02

~ przychody z dzia~alnosci kulturalnej

1 150,00

~ ' PrzyChOdY z dzia~alnosci gospodarczej

I'

darowizny pieni~zne
, odsetki

516,02

~ p~yd"dy p"""I,,,

I,

323000

323000,00
323000,00

323000

324666,02

Koszty

Plan

Wykonanie

1

2

3

201103
187103
1400

203853,91
187643,91
16210,00

42961
34 191
7931
839

41712,13
33460,99
7931,00
320,14

78936
12000
31 000
35936

61146,41
9 164,45
33252,45
18729,51

323000

306712,45

. Dotacje
dotacje z budzetu miasta

21 pozostare dotacje

~G6t.EM
0
I
II.

PRZYCHODY (I + II )

Wynagrodzenia

11 wynagrodzenia z tyt.umowy 0

pra~

wynagrodzenia z tyt.um6w 0 dzieio,zlecenia,honoraria

, . Koszty swiadczen na rzecz pracownik6w

o

11 sk~adki z tytulu ubezpieczen sporecznych
odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych
inne swiadczenia nie zaliczane do wynagrodzen

01. Pozostate koszty rzeczowe

I

materialy

21 energia
zakup

us~ug

pozostalych

podatki i oplaly

I
OGOt.EM KOSZTY (I + II + II )

I

Informacje uzupetniajctce
stan na dzle
. r'l 1 01 2011 r

stan na konlec okresu sprawoz dawczego

/ Naleznosci
11

tym:

z tytulu dostaw i uslug

z tytulu podatk6w i ubezpieczeil spol.
pozostale

/ Srodki pieni~zne
3/ Zobowiqzania

42610,86

60464,42

100,00

:v tym: z tytulu dostaw i uslug
z tytulu podatk6w i ubezpieczef/ spol.

100,00

pozostale

srodki na w.b nr 109 z 31.12.2011 r.
ot6wka w kasie RK n 12 z 12.12.2011 r.
razem:

59 277,67 w tym 30.700,00 zgodnie z Zarzqdzeniem
1186,75 Nr 637/2011 Prezydenta Miasta Swi{ltochlowice
60464,42 z dnia 04-11-2011 r.

nYREKT( H
\1{'
l~ rr'l '1 [ ,0
I'

podpis i

wi~tochtowice.

dnia 2012-01-17

piecz~c

o

l' J

1

dyrektora instytucji

Sprawozdanie z wykonania koszt6w
na dzien 31.12.2011 r.

Plan

1. Materialy

12.00,00

w tym - materialy biurowe
srodki czystosci
prenumerata
materialy do napraw
wyposaZenie i sprz~t
ksictZki
muzealia
wypoazenie apteczki
pozostale materialy
zakup komputera
sprz~t gospodarczy
deratyzacja

2. Energia

w tym - koncerty
oplata RTV
licncja - oprogramowania
poranki muzyczne - sala
przeglctdy techniczne
telekomunikacja
transport
uslugi komunalne
oplaty pocztowe
pozos tale usrugi
prowizje bankowe
nadz6rbhp
wykonanie plakat6w
oplata roczna BIP

9164,45

2793,77
748,78
769,68
296,92
406,76
295,90
1 087,00
43,06
1 197,64
1 330,00
178,95
15,99

31000,00

w tym - energia elektryczna
woda i scieki
ogrzewanie

3. Uslugi obce

Wykonanie

33252,45
3456,28
809,37
28986,80

35936,00

18729,51
4500,00
199,35
1 260,00
900,00
473,55
1 642,84
1 095,93
831 96
733,35
2248,53
231,50
2952,00
861,00
799,50

4. VVynagrodzenia

201103,00

w tym wynagrodzenia z tyt. umowy
wynagrodzenia z tyt. umoy

0

0

pract(

187643,91

dzielo

16210,00

5. Swiadczenia na rzecz pracownik6w 42961,00

w tym - skladki z tyt. ubezpieczen spolecznych
odpis na ZFSS
inne swiadczenia nie zaliczane do wynagrodzen
(bhp, badania okresowe, szkolenia)

Razem koszty :

203853,91

323000,00

41 712,13

3346099
7931,01
320 14

306712,45

Swi~tochlowice, dnia 20.01.2012 r.

1rli~OWY

DM~fj

'1 It

GO

Swi~tochlowice, do. 28 .02.2012 r.
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Zalilcznik J

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEZ MIEJSKi\ BIBLIOTEK.E; PUBLICZNf\
1M. J. LIGONIA W SWIF;TOCHLOWICACH
PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK NA DZIEN 31.12.2011 r.

PRZYCHODY
Plan

Wykonanie
------ - - --------1.207.000,00

------

,,740" Srodki na realizacj~ zadan (dotacje)
,,750"
,,760"
,,700"
,,760"
,,760"
,,760"

Przychody i koszty finansowe
Pozostale przychody
SprzedaZ uslug
Przych6d z Biblioteki Narodowej
Przych6d z MK i DN
Pozostale przychody - darowizna

1.207.000,00

}

782,5 9
10.606, 15
1. 318,50
22.550,00
4.600,00
29 .950,82

10.800,00

22. 550,00
4.600,00

===========
Razem przychody na 31.12.2011 r.

-'-----"-- - -- - -- -- -

1.244.950,00 zt.

1.276.808,06 zl.

Plan:

Koszty:
29 .950,82
2.875,32
7] 6.53 7,98
]06 .113,58
12.03 7.27
! 1.:130.60
6. 6 10,00
2.458,38
13.487,12
5.292.89
25 013.60
22 .5:5 U.OO
84.247 82
1. 767,00
5. 058,00
133.361,48

Amortyzacja

401
411
441
442
440
412
413
431
431
414
414
435
437
444
436

4010
4110
4120
4140
4170
4210
4210
4210
4240
4240
4260
4270
4280
4300

Wynagrodzenia osobowe etatowe
Ubezpieczenie spoleczne
Fundusz Pracy
PFRON, pozostale oplaty, skladki
Umowy zlecenie i umowy 0 dzielo
WyposaZenie
Mat. biurowe, administracyjne
Prenumerata czasopism
Zakup zbior6w
Zakup zbior6w BN
Eoergia
Zakup uslug remontowych
Badania okresowe, koszty BHP
Usl. poczt., czynsze, wyw6z smieci

740.000,00
115.000,00
12.500,00
11.500,00
7.000,00
2.500,00
13 .500,00
5.700,00
25.500,00
22.550,00
95.000,00
2.500 ,00
5.100,00
139.000,00

436
436
436
436
428
443
445

4300
4300
4350
4370
4410
4440
4700

Koszty bankowe, pozostale uslugi
}
Pozostale uslugi - dzialalnosc statutowa
Uslugi intemetowe
Uslugi telefonii stacjonarnej
Podr6Ze sluzbowe
ZFSS
Szkoleoia

3.<11 1,92
2.000.

6.000,00

2.7

3.000,00
5.500,00
300,00
32.500,00
300,00

1.244.950,00 zl.

: .-W').06
253 .75
32.2 71,00
260.00

1.225.478.·19 z .

GLOWNA KSIF;GOWA

L'e; dG.

.::J

mgr ini. Ewn Ziclasko

°

,')0

DYRE~O

~

{7!X~

71lgr Teresa Corm .I ha

Swi~tochlowice, dn. 28.02.2012 r.
.'
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Zahtcznik 2

Sprawozdanie opisowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Ligonia w SWifrtochlowicach
z realizacji planu finansowego za rok 2011
-------------------------------------------------

W roku 2011 roku tj. od 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011 r. Miejska B ibl ioteka
Publiczna poniosla nast~pujqce koszty:

I.

W zakresie koszt6w na wynagrodzenia :
1. Wynagrodzenia etatowe : 677.932,10 zl.

Na

kwot~ t~

skladajet si~ wynagrodzenia 32 os6b zatrudnionych na

~~

elatach

2. Wynagrodzenia pozaetatowe:
- nagrody jubileuszowe wyplacone

pi~ciu

osobom na og61net kwot~: 14.335,00 zl.

- premie uznaniowe (nagrody) w wysokosci: 24.270,88 zl
3. Umowy

0

dzielo to koszt 6.610,00 zl z czego 2.600,00 zl zostalo zaplacone

z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4. Skladki na ubezpieczenia spoleczne wyplacono w wysokosci 106.123,58 zl,
oraz na Fundusz Pracy - w wysokosci 12.037,27 zl

Og6lem koszt wynagrodzen i jego pochodnych to kwota 841.308,83 zl
II.

W zakresie koszt6w rzeczowych:
1. Zakup zbior6w - zakupiono 2.272 wolumin6w za og61net
na prenumerat~ czasopism wydano 5.292,89 zl

kwot~

47.563,60 zl,

2. Koszty zwiqzane z zakupem srodk6w czystosci, material6w bi m wych,
administracyjnych, drobnego vvyposazenia wyniosly w 2011 roku 15.94'::- ,50 zl.
3. Zakup energii, gazu i wody : 84.247,82 zl.
4. Uslugi komunalne (czynsze, wyw6z nieczystosci) i pocztowe: 133.361,48 zl. Set
to m.in. koszta poniesione za wynajem pomieszczen znajdujqcych si~
w zasobach Sp6ldzielni Mieszkaniowej - 2 plac6wki, w MZBM - 2 plac6wki,
w CKS - 2 plac6wki i w Szkole Podstawowej nr 17 1 plac6wka.
5. Uslugi internetowe to kwota zlotych 2.768,90 zl.

6. Oslugi telefonii stacjonarnej to koszt 5.409,06 zl.

1

7. Uslugi remontowe to koszt 1.767,00 zl.
8. Pozostale uslugi to koszt 5.813,92 zl z czego 2.000,00 zl zaplacono z dotacji
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Og6lem koszty rzeczowe w 2011 roku wyniosly 302.170,17 zl.

III.

Pozostale koszty rzeczowe:

1. PFRON oraz pozostale oplaty i skladki to koszt 11.330,60 zl
2. Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych - 32.271,00 zl
3. Koszty BHP, szkoJen, badan okresowych i podr6Zy sluzbowych to kwota

5.571,75 zl
Og6lem pozostale koszty rzeczowe to kwota

49.173,35 zl.

Razem koszty poniesione w 2011 roku wyniosly 1.192.652,35 zl.

Do dnia 31.12.2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. 1. Ligonia otr7:ymala
dotacj(( i uzyskala przychody wedlug ponizszego zestawienia :
,,740"
,,750"
,,760"
,,700"
,,760"
,,760"

Srodki na realizacj(( zadan (dotacje)
Przychody i koszty finansowe
Pozostale przychody
Sprzedaz uslug
Przych6d z Biblioteki Narodowej
Przych6d z MK i DN

Razem przychody na 31.12.2011 r.

1.207.000,00
782,59
10.606,15
1.318,50
22.550,00
4.600,00
-------------------

1.246.857,24 zl.

W 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymala r6wniez darowizny r:LI .czowe
o l,\:cznej wartosci 29.950,82 zl. , z czego kwota 18.809,07 zl to darowizny ksi<tZkowe \v ilosci
1379 vol. , 104,95 z1. gry planszowe, 8.725,63 zl prenumerata, 835,17 zl folia oraz 1.476,00 zl
to zakup kserokopiarki dla Filii nr 2 MBP.
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Zahtcznik 3

Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. J. Ligonia w Swietochtowicach na dzien 31.12.2011 r.
PRZYCHODY

Plan

Wykon

------

,,740" Srodki na realizacjer zadan (dotacje)

1.207.000,00

}

,,750" Przychody i koszty finansowe
,,760" Pozostale przychody
,,700" S przedaZ uslug
,,760" Przych6d z Biblioteki Narodowej
,,760" Przych6d z MK i DN
Saldo rachunku bankowego na 01.01.2011

1.20 7.000,00

10.800,00

782,59
10.606, 15
1.318,50
22.550,00
4.600,00
16.3 ""*4. 11

22.550,00
4.600,00
------------

==== =-==~..:.=...::.:..:::

1.244.950,00 zl.

Razem przychody na 31.12.2011 r.

nI

-- ---- --- --

===

1.263.201,35 zl.

Plan:

\Vydatki:

======-==': ==
411
441
442
440
412
413
431
431
414
414
435
437
444
436

4010
4110
4120
4140
4170
4210
4210
4210
4240
4240
4260
4270
4280
4300

Wynagrodzenia osobowe etatowe
Ubezpieczenie spoleczne
Fundusz Pracy
PFRON, pozostale oplaty, skiadki
Umowy zlecenie i umowy 0 dzielo
WyposaZenie
Mat. biurowe, administracyjne
Prenumerata czasopism
Zakup zbior6w
Zakup zbior6w BN
Energia
Zakup uslug remontowych
Badania okresowe, koszty BHP
Us!. poczt., czynsze, wywoz smieci

436
436
436
436
428
443
445

4300
4300
4350
4370
4410
4440
4700

Koszty bankowe, pozostale uslugi
Pozostale uslugi - dzialalnos6 statutowa
Uslugi internetowe
U slugi telefonii stacjonarnej
Podroze sluzbowe
ZFSS
Szkolenia

}

740.000,00
115.000,00
12.500,00
11.500,00
7.000,00
2.500,00
13.500,00
5.700,00
25.500,00
22.550,00
95.000,00
2.500,00
5.100,00
139.000,00

716. 5J 6.98
106. , ~ J,5 8
12. 03:.-'. 7
10.407,60
6 .61 0,00
2 .458.38
13.487. 1 2
5.?46 89
25 0 13.60
2? -).-0 00

6.000,00

3.X1J.tJ 2
~ (IC" J.
I . :'J.' 1

3.000,00
5.500,00
300,00
32.500,00
300,00

94 .r2S .1 9
J.7f 7,00
4.689,00
133. 382,43

°

:- .<-11)1) .1)6
~ :, 3 . 7S
32 .2 71,00
26 .00

=======================.= =='==- - - :. ~=
1.244.950,00 zt. 1.200.371.$ , It.
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Przychody

1.263.201,35 zl.

- wydatki

1.200.372,58 zl.

==================

62.828,77 zl.

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2011 r.
Saldo kasy na 31.12.2011 r.

62.828,77 zL
0,00 zL
=====~======

62.828,77 zl.
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Sprawozdanie opisowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Ligonia w Swi~tochlowicach
z wykonania budzetu za 2011 rok
===========--=========

Uchwalq Rady Miejskiej nr V/23111 z dnia 16 lutego 2011 roku Miejskiej BibJiotece
Publicznej przyznano dotacj~ na dzialalnosc i utrzyrnanie 7 plac6wek w wysokosci
1.207.000 zl.
Z Biblioteki Narodowej w rarnach Prograrnu "Zakup nowosci wydawniczych do
bibliotek " otrzymano 22.550,00 zl.
Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach projektu
organizowanego przez MBP "Czytaj z radosciq sluchaj z przyjemnosciq - d::ia!unia
aktywujqce mlodych czytelnik6vv " otrzyrnano dotacj~ w wysokosci 4.600,00 zl.
Dochody wlasne wykonano w wysokosci 11.907,24 zl., jest to przych6d z u sl u~
sprzedazy rnakulatury, odsetek bankowych, kar, kornisu.
Przyj~to darowizny rzeczowe na kwot~ 29.950,82 zt, z czego
stanowiq ksiqz.ki: 1379 wol. 0 wartosci 18.809,07 zl.

ks~ro,

najwi~kszq pozyci~

Ponadto ze Swi~tochlowickjego Towarzystwa Sarnopomoc)' Miejska Biblioteka
Publiczna otrzymala 800,00 zl na zakup ksiqz.ek dla najrnlodszych czytelnik6w MBP.

W 2011 roku:MEP poniosla nast~puj'tce wydatki:
I W zakresie wydatk6w na wynagrodzenia:
1. Wynagrodzenia etatowe: 677.931,10 zl.
Na kwot~ t~ skladajq si~ wynagrodzenia 32 os6b zatrudnionych na 29,00 etatach.

2. Wynagrodzenia pozaetatowe:
nagrody jubileuszowe wyplacone

pi~ciu

osoborn na og61nq k\;vot~: 14.335,00 zl.

premie uznaniowe (nagrody) w wysokosci: 24.270,88 zl.
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nie wypiaca

si~.

4. Skladki na ubezpieczenia spoleczne: 106.123,58 zl.
5. Fundusz Pracy: 12.037,27 zl.
6. Umowy zlecenia i 0 dzielo: 6.610,00 zl. z czego 2.600,00 zl zostalo zaplacol1c
z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Og61em koszt wynagrodzen i jego pochodnych to kwota 841.307,83 zl

II W zakresie wydatk6w rzeczowych:
1. Zakup zbior6w:
Og6lem zakupiono 2.272 wolumin6w 0 wartosci: 47.563,60 zl.
Wtym:
ze srodk6w samorzadowych i STS 1.169 wol. za 25.013,60 zl.
z dotacj i BN: 1.103 wol. 0 wartosci : 22.550,00 zl.
Na prenumerat~ czasopism wydano : 5.246,89 zl.
2. Wydatki zwiqzane z zakupem srodk6w czystosci, material6w biurowych
i eksploatacyjnych, akcesori6w komputerowych, drobnego wyposazenia

15.945,50 zl.
3. Zakup energii, gazu i wody - 94.425,19 zl.
4. Uslugi

komunalne (czynsze, wyw6z nieczystosci, scieki) i pocztowe:
133.382,43 zl Set to m.in. koszta poniesione za wynajem pomieszczen znajdujetcych
si~ w zasobach Sp61dzielni Mieszkaniowej - 2 plac6wki, w MZBM - 2 placowki,
w CKS - 2 plac6wki i w Szkole Podstawowej nr 17 1 plac6wka

5. Uslugi intemetowe to wydatek 1.629,81 zl.
6. Uslugi telefonii stacjonarnej to wydatek 5.409,06 zl.
7. Uslugi remontowe to wydatek 1.767,00 zl.
8. Pozostale uslugi : 5.813,92 zl z czego 2.000,00 zl wydatkowano z dt,ta.:j i
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Og61em wydatki rzeczowe w 2011 roku wyniosly: 311.183,40 zl.

III Pozostale wydatki rzeczowe:
1.

PFRON, pozostale oplaty i skladki - 10.407,60 zl.

2. Odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych - 32.271,00 zl.
3. Szkolenia BHP i inne, badania okresowe, podr6ze sluzbowe to wydatek

4.942,75 zl.
4. Szkolenia pracownik6w to wydatek 260,00 zl.

Og61em pozostale wydatki rzeczowe, to: 47.881,35 zl.

Razem wydatki poniesione w 2011 roku wyniosly - 1.200.372,58 zl.

.

•

I

W roku 2011 Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Lig ma
otrzymala dotacje i uzyskala przychody wedlug ponizszych kwot:

§ 0740 Srodki na realizacj~ zadan
§ 0750 Przychody i koszty finansowe
,,760" Pozostale przychody

1.207.000,00
782,59
10.606,15

,,700" SprzedaZ uslug

1.318,50

,,760" Przych6d z Biblioteki Narodowej
,,760" Przych6d z MK i DN
Sal do rachunku bankowego na 01 .01.2011

Razem przychody na 31.12.2011 r.

Przychody

1.263.201,35 zl.

- wydatki

1.200.372,58 zl.

22 .550,00
4.600,00
16.344, 11

1.263.201,35 zl.

=================

62.828,77 zl.

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2011 r.
Saldo kasy na 31.12.2011 r.

62.828 ,77 zl.
0,00 zl.

62.828,77 zl.
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Analiza dzialalnosci
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Swi~tochlowicach
za 2011 rok

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki
1.1. NajwaZniejsze problemy w dzialalnosci Biblioteki; utrudnienia; OSl<!gm((CJa
i sukcesy:
Po burzliwym roku 201 O-tym, nast~pil okres normalnej pracy i dzialalnosci.
Biblioteka realizowala swoje cele i zadania statutowe, wykorzystuj~c srodki
finansowe z dotacji organizatora oraz z dotacji Ministerstwa Kuitury i Dziedzictwa
Narodowego (Program wlasny Biblioteki Narodowej - "Zakup nowosci
wydawniczych dla bibliotek publicznych", Program MKiDN - Wydarzenia
artystyczne, priorytet 4: Literatura - projekt "Czytaj z radosci~, sluchaj
z przyjernnosci~" - dzialania aktywuj~ce mlodych czytelnik6w). W ramach prac
spolecznie uzytecznych zatrudniono 2 malarzy, kt6rzy wykonali niezbydne prace
remontowe i modemizacyjne w lokalach bibliotecznych. Poprawilo to jakosc pracy
i estetyky pomieszczen. Filiy nr 7, nieczynn~ od 1 lipca 201 Or., pol~czono z Fili~
nr 2 (obydwie w dzielnicy Chropacz6w, w niewielkiej odleglosci od siebie).
1.2. Zmiany w dokumentach organizacyjnych i ich zakres w stosunku do stanu
w2010r.:
Rada Miejska w Swiytochlowicach podjyla decyzjy 0 zmJame Statutu
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 1. Ligonia , w cZysci dotycz~cej zakresu dzialania
i lokalizacji filii biblioteki poprzez przekazanie zadan Filii nr 7, zlokalizowanej
w budynku Szkoly Podstawowej nr 17 przy ul. Armii Ludowej 14, do Filii nr 2 przy
ul. Lagiewnickiej 55 i wykresleniu z § 14 statutu Biblioteki pkt 7 - Uchwala
Dr VI/66/U Rady Miejskiej w Swicrtochlowicach z dDia 30 marca 20Ur.
w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacj i 0 zamiarze zmiany Statutu
MBP im. luliusza Ligonia w Swiytochlowicach (bez publikacji w Dz.U.
Wojew6dztwa Sl~skiego) oraz Uchwala Dr Xl126/U Rady Miejskiej
w Swicrtochlowicach z dDia 31 sierpDia 20Ur. w sprawie zmiany statutu MBP im.
luliusza Ligonia w Swiytochlowicach (opublikowana w Dz. U. Woj. Sl~skiego
nr 231 z dnia 30.09.2011r., poz. 3966).
Zarz~dzeniem Dyrektora MBP wprowadzono zmiany w Regulaminie
Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych (od 02.01.2011r., od 1.09.2011r.),
w regulaminie pracy MBP (od 1.01.20 12r.) - zmiany dotyczyly czasu pracy os6b
niepelnosprawnych; z dniem 1.11.2011 r. wprowadzono jednolity tekst Regulaminu
Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych.

1.3. Nadz6r samorzadu nad Bibliotek'l (w tym posiedzenia Rady Miasta/gminy,
Komisji wlasciwej ds. kultury dotycz'lce spraw bibliotecznych, czytelnictwa,
sytuacjli lokalowej lub budzetowej Biblioteki):
Sprawy Biblioteki omawiane byly na posiedzeniach komisji stalych Rady
Miejskiej a w szczeg6lnosci przez Komisjy Edukacji, Kultury i Sportu.
Analizowano przebieg wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2011r.,
interesowano siy struktur~ organizacyjn~ i dzialalnosci~ Biblioteki.
1.4. Przeprowadzone w Bibliotece kontrole, wizytacje (organ kontroluj'lcy, zakres
tematyczny kontroli):
W Bibliotece przeprowadzono kontroly w zakresie:
a). sprawdzenie wykonania obowi¢6w nalozonych na strony decyzj~
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie nr NS
HP/432/7-3/08/D-100 z dnia 03.03.2008 r. (styczen 2011r.): Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie.
zwi~zanych
z
gromadzeniem
b).
planowa
kontrola
proces6w
i rozdysponowaniem srodk6w publicznych (maj - czerwiec 2011 r.):
przeprowadzono na podstawie Regulaminu kontroli wewnytrznej Urzydu
Miejskiego w Swiytochlowicach oraz wykonywania kontroli w jednostkach
organizacyjnych miasta, miejskich sluzbach, inspekcjach i straZY oraz
w podmiotach, wobec, kt6rych z mocy przepis6w odrybnych przysluguj~
Prezydentowi Miasta Swiytochlowice.
1.5. Wsp61praca Biblioteki z bibliotekami lub innymi instytucjami zagranicznymi:
Biblioteka nawi~zala wsp61pracy ze Stowarzyszeniem Societa Danthe
Alighieri, z siedzib~ w Katowicach. Dr Guido Lauro Parisi poprowadzit cykl
wyklad6w "ltalia w Swiytochlowicach" (wyklady w jyzyku wloskim w obecnosci
tlumacza, poswiycone kulturze, obyczajom, jyzykowi i historii Wloch).

2. Zmiany w sieci, modernizacja bazy lokalowej
2.1. Nie utworzono nowych filii, punkt6w bibliotecznych, agend.
2.2. W omawianym okresie zamkniyto Filiy nr 7.

Nast~pilo

jej

pol~czenie

z Fili~ nr 2

w dzielnicy Chropacz6w, zgodnie ze zmienionym Statutem Biblioteki (uchwaly
Rady Miejskiej w Swiytochlowicach).
2.3. Zakupiono: 1 komputer dla dzialu gromadzenia i opracowywania zbior6w ( ze
srodk6w budzetowych). Biblioteka otrzymala w darze od Stowarzyszenia Przyjaci61
MBP im. J. Ligonia kserokopiarky (dla Filii nr 2) oraz 3 zestawy mebli dzieciycych
(dla Filii nr 5, Filii nr 6 oraz Biblioteki Centralnej).
2.4. Biblioteka nie uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek.

2

,

·,
2.5. Modernizacja lokali bibliotecznych:
malowanie wypozyczalni i Czytelni w Bibliotece Centralnej (ci,!-g dalszy)
malowanie pomieszczen w cZysci administracyjnej Biblioteki Centralnej
(sekretariat)
wymiana okien w Bibliotece Centralnej (ciqg dalszy)
modernizacja czytelni w Filii nr 2 (wymiana tynk6w, malowanie scian, nowa
wykladzina podlogowa)
malowanie magazynu w Filii nr 1
malowanie pomieszczen w Filii nr 4, Filii nr 5, Filii nr 6

3. Komputeryzacja
Zalqczona ankieta.

4. Zbiory biblioteczne.
Zbiory MBP wedlug stanu na 31.12.2010 r.:
og61em

173.503 wol.

wartosci:

0

1.096.616,38 z1.

wtym:
ksiqzek
czasopism oprawnych

172.586 wol.
917 wol.

wartosci:
wartosci:

0

0

1.093.195,36 z1.
3.421,02 z1.

Zbiory MBP wedlug stanu na 31.12.2011r.:
og61em

168.459 wol.

0

wartosci

1.152.621,29 zl.

167.542 wol.

0

wartosci

1.149.200,27 zl.

917 wol.

0

wartosci

3.421,02 zl.

wtym:
ksiqZek
czasopism oprawnych
Zbiory specjalne:
0

wartosci:

3.744,38 zl

Przybytki ksiqZkowe og61em wyniosly 3.651 wol.
wtym:

0

wartosci

66.372,67 zl.,

2.272 wol.

0

wartosci

47.563,60 zl.

1.169 wol.
1.103 wol.

0

wartosci
wartosci

25.013,60 z1.
22.550,00 z1.

og61em

10.607 jedn.

wtym:
- zbiory nieelektroniczne
- zbiory elektronjczne
- materialy audiowizualne

a) z zakupu
wtym:
- ze Sr. samorz'!-dowych
- z dotacji BN

10.593jedn.
14 jedn.
10.547 jedn.

0

3
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wtym:
b) z dar6w
1.379 wol. 0 wartosci
18.809,07 zl.
3.000,00 zl.
135 wol. 0 wartosci
- ze Stow. Przyjaci6l MBP.
1.271,80 zl.
- za zagubione
92 wol. 0 wartosci
13.983,17 zl.
- od czytelnik6w
1.126 wol. 0 waliosci
554,10 zl.
- mne
26 wol. 0 wartosci
c) przemieszczenia w ramach wlasnej sieci: 7.117 wol. 0 wartosci 55.300,17 zl.
Srednia cena zakupionej ksi'lzki wyniosla 20,93 zl.
Wskaznik zakupu zbior6w na 100 mieszkailc6w wyni6sl4,43 wol.,
w tym ze srodk6w samorz~dowych 2,28 wol., z dotacji BN 2,15 wol. (Liczba
mieszkailc6w Swiytochlowic na dzieil 31.12.2011r.: 51.309).
Struktura zakupionych ksiazek ksztaltowala siy nastypuj~co:
- literatura piykna dla doroslych
- literatura piykna dla dzieci i mlodziezy
- literatura populamonaukowa

1.145 wol. , tj . 50,0%
689 wol., tj.31 ,0%
429 wol., tj. 19,0%

Ubytki ksiegozbioru:
W 2011 roku wycofano og6lem 15.812 wol. C8.695wol. + 7.117 wol.)
65.667,93 zl. (10.367,76 zl. + 55 .300,17 zl.)
w tym z selekcji: 657 wol.
Struktura wycofanych ksi<lZek:
3.765 wol.
- literatura piykna dla doroslych
2.124 wol.
- literatura dla dzieci i mlodziezy
3.765 wol.
- literatura populamonaukowa

0

wartosci

4.1. Polityka gromadzenia zbior6w Cksi'lzkowych, nieksi'lzkowych, preferencje):
Gromadzenie zbior6w jest prowadzone planowo, wg pewnych (ustalonych
wczesniej) zasad doboru material6w z uwzglydnieniem finansowych mozliwosci.
Odbywa siy poprzez zakup, dary, czasami wymiany w ramach wlasnej sieci.
Organem decyduj~cym 0 zakupie zbior6w jest komisja zakupu (kierowniczki
poszczeg6lnych filii) oraz kierownik dzialu gromadzenia i opracowania. Pracownicy
filii maj~ wplyw na dob6r i zakup ksi<lZek dla swoich plac6wek. Istnieje stala regula
okreslaj~ca podzial srodk6w przeznaczonych na zakup pomiydzy central£} a miami
oraz wzajemna informacja 0 zbiorach. Informacje 0 nowosciach wydawniczych
czerpie siy z prasy codziennej , z prasy fachowej ("Nowe Ksi<lZki", "Notes
Wydawniczy", "Przewodnik Bibliograficzny"), na podstawie przesylanych ofert
wydawniczych, z intemetu oraz od czytelnik6w (rozmowy z czytelnikami,
zapisywanie tytul6w ksi~zek niedostypnych w bibliotece, kt6rych poszukuj~
czytelnicy). Uzytkownicy biblioteki maj~ realny wplyw na zakup zbior6w.
W minionym roku zakupu ksi~zek dokonywano w: hurtowni MA TRAS,
Og6lnopolskim Systemie Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT, Wydaw. IBIS 
M. Napierala w Starym Miescie, w Agencji Promocji Ksiqtki Naukowej PRO
SCIENTA w Krakowie, Ag. Wydaw.-Reklamowej "map", "Viki" s.c. - WI. St~p6r,
R. St~p6r w Sosnowcu, Inter. Books Distributor w Warszawie oraz w Wydawnictwie
SBP i Bibliotece Narodowej.
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W I p6lroczu 2011 r. zakupu dokonywano ze srodk6w samorz~dowych (plan
25.000,00 zl.), od wrzesnia 2011r. - z dotacji Biblioteki Narodowej (22.550,00 zl.).
Po otrzymaniu srodk6w mozna bylo w znacznym stopniu zrealizowa6
zam6wienia poszczeg6lnych filii. Opr6cz duzego zainteresowania nowosciami
z literatury piyknej, istnialo zapotrzebowanie na ksi~zki populamonaukowe.
Zakupiono lektury do nowej podstawy programowej. Systematycznie uzupelniano
ksi ygozbi6r dzialu metodycznego (wydawnictwa SBP iBN).
Najwiycej ksi¥ek zakupiono z literatury piyknej dla doroslych (1145 wol.),
w tym tytuly nominowane do Literackiej Nagrody Nobla, Nike, swiatowe
bestsellery. Stanowi to ok. 50% zakupionych ksi¥ek. Szczeg61n~ uwagy zwracano
na uzupelnianie zbior6w z literatury populamonaukowej z r6Zilych dziedzin wiedzy
(w roku sprawozdawczym wycofano 3.198 wol. z tej grupy zbior6w), zakupiono
429 wol., co stanowi ok. 19% zakup6w oraz zakupiono 698 wol. z literatury piyknej
dla dzieci i mlodziezy (co stanowi ok. 31%). Do ksiygozbior6w fachowych
zakupiono publikacje z Wydawnictwa SBP i Biblioteki Narodowej (m. in. z serii
"Nauka - Dydaktyka - Praktyka", "Propozycje i Materialy").
4.2. Ksiq.Zki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej

plac6wka

Bose
[wol.]

struktura

Wartose
[zl]

D

M
Centrala-Czyt.
Centrala-Wypoz.
Filia 1
Filia 2
Filia 4
Filia 5
Filia 6
Filia 7

19
284
193
186
95
131
195

°

1103

921,27
6171,17
4288,69
3943,95
1766,36
2453,55
3005,01

°

22550

-

68
51
55
32
47
64

°

317

0/0

I

1
158
108
96
54
65
104

°

586

18
58
34
35
9
19
27

°

200

1,7
25,7
17,5
16,9
8,6
11,9
17,7

°

100%

4.3. Prenumerata czasopism - potrzeby a realia:
Og6lem prenumerowano 69 tytul6w czasopism 0 wartosci 13.972,52 zl.:
- ze srodk6w samorz~dowych
14 tytul6w 0 wartosci 5.246,89 zl.
- ze Stow. Przyjaci61 MBP
55 tytul6w 0 wartosci 8.725,63 zl.
Prenumerowana prasa obejmowala tytuty z r6znych dziedzin wiedzy, kultury,
zycia spoleczno-politycznego, periodyki dla dzieci i mlodziezy itd. Grup~ najczysciej
wypozyczaj~c~ czasopisma
s~ dorosli w przedziale wiekowym 44 - 60 lat,
w wiykszosci bezrobotni lub emeryci. Biblioteka pokryla ok. 20% wydatk6w na
prenumeraty, a pozostale 80% - Stowarzyszenie Przyjaci61 MBP.
Zam6wienia na prenumeraty prasy sporz~dza siy kwartalnie. Zar6wno jednak
liczba tytul6w, jak i r6Znorodnos6 oferty prasowej nie zaspokajaj~ potrzeb
czytelnik6w.
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4.4. Jakie tytuly Biblioteka otrzymywala nieodolatnie i od kogo:
Nieodplatnie MBP otrzymywala czasopismo "SI~sk" ( z Biblioteki SI,!skiej)
oraz 3 czasopisma od czytelnik6w: "Dobre Rady" , "Swiat Kobiety" (Filia nr 4),
"Tygodnik Powszechny" (Biblioteka Centralna).
4.5. Tytuly prenumerowanych czasopism bibliotekarskich:
Prenumerowano nastypuj,!ce periodyki bibliotekarskie: "Bibliotekarz",
"Poradnik Bibliotekarza", "Biblioteka w Szkole", "Przegl'!d Biblioteczny", "Nowe
KsiC!Zki", "Notes Wydawniczy", "Guliwer", "Rocznik Biblioteki Narodowej",
"Roczniki Biblioteczne".

5. Czytelnictwo. Promocja. Dzialalnosc informacyjna.
5.1. Zasieg

czytelnictwa,

0 bserwowane

preferencj e

czytelnicze;

przyklady

najbardziej poczytnych w 2011r. ksiazek Cautor - tytul):

- Literatura dla dzieci i mlodzieiy:
Mali bohaterowielB. Gawryluk; Filipek i jego rodzina/M. Strykowska-Zaremba;
Iza buntowniczkaJM. Fox; Zielone pomarancze czyli PRL dla dziecil
A. G6rnicka-Boratynska; Felix, Net i Nika .. .JR. Kosik; Zagubiony Herosl
R. Riordan; Nowe przygody Bolka i Lolka; Rico, Oskar i glybocieniel
A. Steinhofel; Basniob6r/B. Mull; ksi,!zki z serii Biuro Detektywistyczne
Lassego i j\1ailM. Widmark; cykl ksi,!zek 0 Franklinie, Koszmarnym Karolkul
F. Simona, Panu Kuleczce/W. Widlak oraz pozycje terapeutyczne z serii Wielkie
Problemy naszych Dzieci (Klamstwo rna kr6tkie nogi, Bydy mial braciszka,
Dlaczego tatus krzyczy).

- Literatura popularnonaukowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Marzenia i tajemnice/D. Walysa
St~d do Broadwayu. Prawdziwa historia Teatru RozrywkilK. Karwat
Historia G6mego SI,!ska
Spacerownik powstaflczy IJ. Krzyk
Jezus z Nazaretu. T.l-2/Benedykt XVI
Jerozolima/S. Montefiore
Dlugie ramiy Moskwy/S. Cenckiewicz
Dom z6lwia : Zanzibar 1M. Szejnert
Skrwawione ziemie : Europa miydzy Hitlerem a StalinemlT. Snyder
Gustaw i jaJM. Zawadzka
Bezrobocie/E. Kwiatkowska
Lalki w ogniu/P. Wilk
Opowiesc wdowy/J.C. Oates
Hajer jedzie do Dalajlamy/M. Bieniek
Ludzie na walizkach/Sz. Holownia
Kopalnia "Wujek" 13-16 grudnia 1981 rokulT. Nowara
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- Literatura

pi~kna

dla doroslych

Hotel Vendome .. .lD. Steel; Cukiernia pod Amorem.T.31M. Gutowska
Adamczyk; Panowie i damy . . .IT. Pratchett; Cmentarz w PradzelU. Eco; Bez
skrupul6w, Cialo, Labirynt klamstw/T. Gerritsen; Matka wszystkich
lalekIM. Szwaja; CZysci intymne/I. Sowa; Przelot bocian6wlH. Kowalewska;
Pi6ropusz M. Pilot (Nike); Pensjonat sosn6wka, Lato nad morzeml
M. Ulatowska; Rok w poziomce, Sekretnik .. .IK. Michalak; Zuzanna nie
istniejelM. Fox; Bez skrupul6w/H. Coben; Mroczne popoludnielD. R. Koontz;
Smak szczysciaiS. Montefiore; Dziewczyna z muszlq/T. Chevalier; Czerwona
kr61owa, Dwie kr61owe/P. Gregory; Alef/P. Coelho; Swiada wrzesnia .. .lC. Z.
Ruiz; seria Twoja Twarz Jutro (Gor~czka wloczni, Taniec i sen)/J. Marias; Saga
Kryminalna (Syrenka; Latarnik)/C. Lackberg; Papierowa dziewczynaiG. Musso;
Dom si6str/Ch. Link; Czarny zakonlJ. Rollins; OpytanielE. Spindler; Miasteczko
DivinelD. Baldacci; Zaginione imperiumlC. Cussler; Odwat.nil N. Evans; Lekka
komedia, Niewinnos6 zagubiona w deszczulE. Mendoza; TarantulaiT. Janquet.
Liczba czytelnik6w zrnniejszyla siy w stosunku do roku poprzedniego
os6b. Zarejestrowano 8.594 czytelnikow.
Zestawienie za lata 2010-2011 - ksztaltuje si~

0

466

nast~puj~co:

a.) Struktura czytelnikow wg wieku:
Grupa
wiekowa
ogolem
do lat 15
od 16  19
od 20 - 24
od 25  44
od 44 - 60
powyzej 60 lat

2010 rok

2011rok

9.060
1.673
948
1.092
2.938
1.656
753

8.594
1551
831
1.016
2.845
1.555
796

+ wzrost
-spadek
- 466
- 122
- 117
- 76
- 93
- 101
+ 43

b.) Struktura czytelnik6w wedlug zajs;cia:
Zaj~cie

2010 rok

2011 rok

Og6lem
Uczniowie
Studenci
Prac. umysl.
Robotnicy
Inni zatrudnieni
Niezatrudnieni

9.060
2.748
702
2.078
1.150
142
2.240

8.594
2.487
634
2.023
1.130
134
2.186

+ wzrost
-spadek
- 466
- 261
- 68
- 55
- 20
- 8
- 54
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Najwiykszy spadek odnotowano w grupie wiekowej do lat 15 i przedziale
wiekowym 16-19 lat. Minimalny wzrost widoczny jest w grupie wiekowej powyzej
60 Iat.
Wskainik czytelnictwa wyni6sI16,7 czytelnik6w na 100 mieszkanc6w.
5.2. Wybrane przykIady wvdarzen kulturalnych, edukacyjnych, promocyjnych:
W minionym roku z bogatej i r6znorodnej oferty kulturalnej, zaproponowanej
przez MBP, skorzystalo ok. 5.600 odbiorc6w. Byly to m. in. spotkania autorskie,
wykIady i prelekcje, konkursy, przedstawienia.
~

spotkania autorskie, prelekcje:
dr Lauro Guido Parisi - cykliczne wykIady na temat Wloch (kultury, sztuki,
literatury) prowadzone w j. wloskim w obecnosci tlumacza
z Alanem Zychern: Spar garnoSlqski - mh;dzy powstaniem a wojnq domowq.
Lata 1918-1922
z Marianem Piegz~: Powracmy, jak za dawnych lat... czy/i SWh;tochlowice
na starychfotografiach
z Monikq i laroslawem Kassner: Mistyczne malarstwo na Slqsku 
prezentacja multimedialna dotyczqca malarzy prymitywnych oraz wystawa
prac lokalnego artysty-malarza laroslawa Kassnera
z podr6znikiem i globtroterem Leszkiem Szczasnym: Pierwszy krok do
Orientu
• w ramach projektu "Czytaj z radosciq, sluchaj z przyjernnosciq":
z Martq Fox - spotkame autorskie
z autorkq Ewq Stadtmilller oraz rysownikiem lanuszem Zabdyrem 
spotkanie autorskie
• w ramach festiwalu "Nordalia 2011":
- odbylo siy spotkanie z Danielem Dawidowiczem: Tajemnice Wikingaw oraz
pismo runiczne
~ biesiady:
- Biesiada Slqska - "Wigilia na Slqsku" - wystyp uczni6w ze SP nr 1) w gwarze
slqskiej; i pokaz stroj6w slqskich

~ XII Wystawa Zwierzqt w Filii nr 1 pt.: Biblioteka Pelna Zwierzqt.
Podczas wystawy zostala przeprowadzona zbi6rka zywnosci dla Chorzowskiego
Schroniska dla Zwierzqt. W wystawie bralo udziaI40 zwierzqt.
~ warsztaty:
• w ramach projektu "Czytaj z radosciq, sluchaj z przyjemnosciq":
cykliczne warsztaty teatralne dla dzieci
warsztaty terapeutyczne: Twoje zycie, to Twoje decyzje - Teatr "Maska"
z Krakowa
~

przedstawienia teatralne:
• w ramach projektu "Zima w miescie":
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- Niediwiadek - stratnik lasu - interaktywne przedstawienie teatralne dla
przedszkolak6w w wykonaniu teatru DUET z Krakowa;
• w ramach projektu "Czytaj z radosci'l, sluchaj z przyjenmosci'l":
przedstawienie interaktywne dla dzieci i rodzic6w w wykonaniu Teatru
Lalki i Aktora DiM z Katowic;
• w ramach Swiatowego Dnia Pluszowego Misia:
Przygody Misia Uszatka - w wykonaniu bibliotekarzy MBP Swiytochlowice
~ Italia w Swietochlowicach:

Miejska
Biblioteka
Publiczna
imienia
Juliusza
Ligonia
w Swiytochlowicach wraz ze Stowarzyszeniem Societa Dante Alighieri Komitet w Katowicach zorganizowala cykl "wyklad6w wloskich", kt6re
odbywaly siy w trzech w plac6wkach bibliotecznych (Centrala, Filia ill 1 i Filia
ill 2) w okresie od 21.02.2011 r. do 11.04.2011 r. Wyklady kierowane byly do
wszystkich os6b zafascynowanych: jyzykiem, kultur'l, histori'l i obyczajami
ltalii, a prowadzone byly w jyzyku wloskim i angielskim - w obecnosci
tlumacza.
Societa Dante Alighieri - Komitet w Katowicach - Stowarzyszenie
zarejestrowane 27 paidziemika 2005 r. i wpisane do rejestru stowarzyszen KRS
pod pozycj'l ill 0000244013. Dziala w oparciu 0 wlasny Statut. Jest jednym
z wielu komitet6w, kt6re istniej'l w wielu miejscach swiata i pozostaje
w l'lcznosci z gl6wn'l siedzib'l miydzynarodowego Stowarzyszenia Societa
Dante Alighieri, kt6ra miesci siy w Rzymie. Celem dzialalnosci stowarzyszenia
jest szeroko pojyte krzewienie kultury wloskiej w Polsce.
Prezesem Katowickiego Komitetu Stowarzyszenia Dante Alighieri jest dr Guido
Lauro Parisi
absolwent Wydzialu Literatury Obcej Uniwersytetu
Neapolitanskiego. Ukonczyl studia w zakresie filologii angielskiej. Pelni'lc
obowi'lzki radcy kulturalnego Ambasady Republiki Wloskiej w Wilnie, jak
i Ambasady Republiki Wloskiej w Ottawie, specjalizowal siy w nauczaniu
jyzyka wloskiego. Byl wykladowq jyzyka wloskiego na Uniwersytecie
Wilenskim, na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, na Uniwersytecie
w Turku, na Uniwersytecie Carleton w Ottawie, jak r6wniez prowadzil zajycia
ze studentami na wydzialach filologicznych Uniwersytetu Sl'lskiego.
Zorganizowano 5 wyklad6w:
"Geografia fizyczna i polityczna Wloch";
"Spacer po Antycznym Rzymie";
"Wloskie sprzecznosci";
"Dante i Boska Komedia - PIEKLO";
"Wlochy w swiecie i swiat we Wloszech".
Wyklady prowadzone byly w jyzyku wloskim
tlumacza - p. Urszuli Andrejewy.

angielskim, w obecnosci
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Akademia Papierowych Kwiatow:

Biblioteka Centralna zorganizowala cykl zajyc artystycznych pn.:
"Akademia Papierowych Kwiatow". Projekt skierowany byl do dzieci szkol
podstawowych, a ta.kZe do tych wszystkich, ktorzy pragn,! rozwin,!c
umiejytnosci manualne, poznac nowych kolegow i kolezanki, spydzic milo czas
lub po prostu lubi,! kwiaty oraz odrobiny poezji i sztuki. W programie znalazlo
siy m.in. wykonywanie kwiatow z bibuly, prac technik,! origami oraz kartek
technik,! Iris. Zorganizowano 5 spotkail "Akademii", w ktorych udzial wziylo
ok. 60 osob.
~ "Czytaj z radoscia, sluchaj z przyjemnosciq - dzialania aktywujqce mlodych
czytelnikow" - projekt wspolfinansowany ze srodkow Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego:

Przez cary kwiecien, maj i czerwiec w placowkach Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. J. Ligonia na terenie Swiytochlowic odbywaly siy konkursy,
warsztaty i spotkania z auto rami ksi'!:lek dla dzieci i mlodziezy. Projekt
dofinansowany byl ze srodkow Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - w ramach programu MKiDN 2011 "Wydarzenia artystyczne
Priorytet 4 - Literatura".
Podczas naszej codziennej pracy w bibliotece zauwazylismy, ze dzieci
i mlodziez odwiedzaj,!cy nas coraz rzadziej siygaj,! po ksi'!:lki spoza kanonu
lektur szkoinych. Rowniez nauczyciele, z ktorymi wspolpracujemy
zasygnalizowali nam chyc poszerzenia wiedzy na temat metod pracy z dziecmi
z wykorzystaniem literatury. Tak zrodzil siy pomysl na projekt "Czytaj
z radosci,!, sluchaj z przyjemnosci,!". Stwierdzilismy, ze najlepsz,! form,!
aktywizacji dzieci i mlodziezy naszego miasta i wzrostu czytelnictwa w tej
grupie byd,! spotkania z autorami ulubionych ksi,!zek, a najlepsz,! i najciekawsz,!
form,! aktywizacji czytelnikow byd,! warsztaty teatralne i stworzenie dzieciom
warunkow do powstania inscenizacji teatralnej na podstawie ulubionej lektury.
REALIZACJA:
kwiecien-czerwiec
0l.04.2011 r. - 30.04.2011 r.
spotkanie z autorem i ilustratorem ksi,!zek dla dzieci:
07.04.2011 r. w dwoch filiach MBP w Swiytochlowicach (w dzielnicach
ubogich w instytucje kultury, w ktorych ryzyko wykluczenia spolecznego
i kulturalnego dzieci i mlodzieiy jest bardzo wysokie - w Chropaczowie
i Lipinach) odbyly siy 2 spotkania z autork,! ksi,!zek dla dzieci - Ew,!
StadtmUller i ilustratorem ksi'!:lek dla dzieci - Lukaszem Zabdyrem. Podczas
spotkania dzieci mialy niepowtarzaln'! okazjy zapoznac
siy z prac,! autora
ksi'!:lek oraz ilustratora. Zajycia przyblizyly dzieciom proces powstawania
ksi'!:lki. W spotkaniach wziylo udzial ogolem 79 dzieci, w tym 8 uczniow szkoly
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podstawowej specjalnej nr lOw Swiytochlowicach oraz 12 wychowank6w klasy
integracyjnej ze szkoly podstawowej nr 17 w Swiytochlowicach
konkursy plastyczne:
12.04.2011 r. dla uczmow szkoly podstawowej specjalnej nr 10
w Swiytochlowicach zorganizowano zajycia literackie polqczone z konkursem
plastycznym: "Poznajemy legendy Krakowa" - udzial wziylo 60s6b
12.04.2011 odbyly siy zajycia z grupy terapeutyczno-zajyciowq (grupy
terapeutyczno-zajyciowe ze szkoly podstawowej
specjalnej
nr 10
w Swiytochlowicach; grupy liczq ok.
4-5 dzieci z bardzo glybokim
uposledzeniem umyslowym) pt.: "Swiat Mumink6w". Dzieci biorqce udzial
w spotkaniu w wiykszosci Sq osobami nie potrafiqcymi czytac, cZysto nawet nie
potrafiq m6wic. Zajycia majq na celu oswojenie dzieci z innq rzeczywistosciq
niz dom i szkola, nauczenie ich poruszania siy w nowej rzeczywistosci,
oswojenia Iyku przed kontaktem z innymi luMmi. Zajycia polegaly w duzej
mierze na komunikacji niewerbalnej, zajyciach manualnych, plastycznych.
Udzial wziyly 4 osoby.
MBP w Swiytochlowicach w ramach projektu oglosila na kwiecien
konkurs plastyczny pn.: "Kolorowe podr6Ze po literaturze - pokaZ, co widzisz"
- ilustracja do ulubionego utworu literackiego. Konkurs organizowany byl dla
uczni6w szk6l podstawowych, szk6l podstawowych specjalnych, wychowank6w
swietlic terapeutycznych, osrodk6w terapii zajyciowej. Rozstrzygniycie
konkursu nastqpilo 11 maja. W konkursie udzial wziylo 45 os6b, w tym
2 uczni6w szkoly podstawowej specjalnej nr 10 w Swiytochlowicach oraz
7 wychowank6w swietlicy socjoterapeutycznej w Swiytochlowicach .
warsztaty teatralne prowadzone przez instruktora
Zorganizowano warsztaty teatralne dla grupy 11 dzieci - uczni6w szkoly
podstawowej. Zajycia prowadzily dwie instruktorki oraz plastyczka z Agencji
Artystycznej TEART z Zabrza. Sq to osoby posiadajqce wyksztalcenie
pedagogiczne oraz doswiadczenie w prowadzeniu podobnych zajyc z dziecmi.
W kwietniu odbyly siy 2 zajycia w ramach warsztat6w: 12. oraz 19.04.2011 r.
Podczas zajyc dzieci poznawaly proces tworzenia i powstawania przedstawienia
teatralnego. Do zabawy z tekstem wybrana zostala bajka pisarza pochodzqcego
zjednego z pobliskich miast (z Zabrza ) lanoscha pt.: "Swierszczyk Muzykant
i kret". Dzieci czytaly tekst z podzialem na role, uczyly siy piosenek. Uczestnicy
warsztat6w podczas spotkan przygotowywali inscenizacjy tego utworu
literackiego - na podstawie autorskiego scenariusza instruktora teatralnego
i prezesa Towarzystwa Kultury Teatralnej Oddzialu Terenowego w Zabrzu Marii Poplawskiej.
1.05.2011 r. - 31.05.2011 r.
rozstrzygniycie konkursu plastycznego "Kolorowe podr6Ze po literaturze 
pokaZ, co widzisz" - ilustracja do ulubionego utworu literackiego:
11.05.2011 r. zorganizowano spotkanie dla wszystkich uczestnik6w konkursu.
W konkursie udzial wziylo 45 os6b, w tym 2 uczni6w szkoly podstawowej
specjalnej nr lOw Swiytochlowicach oraz 7 wychowank6w swietlicy
socjoterapeutycznej w Swiytochlowicach. Na spotkaniu WfyCZOnO nagrody
i dyplomy uczestnikom.
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warsztaty prowadzone przez Teatr Edukacji i Profilaktyki "Maska"
(tematyka psychospoleczna dla mlodziezy)
Warsztaty zostaly zaplanowane na 27.05.2011 L, jednak na kilka dni przed tym
terminem, otrzymalismy telefonicznq informacjy, ze prowadzqcy warsztaty mial
wypadek samochodowy - w zwiqzku z czym termin warsztat6w zostal
przesuniyty na 13.06.2011 L
przedstawienie teatralne dla dzieci:
W dniu 18.05.2011 L W ramach projektu odbylo siy przedstawienie interaktywne
dla dzieci i rodzic6w. Przedstawienie wystawione zostalo przez profesjonalnq
grupy teatralnq - Teatr Lalki i Aktora DiM z Katowic. Grupa ta od wielu lat
zajmuje siy tematykq dzieciyq. Dzieci biorqce udzial w przedstawieniu mialy
nie tylko okazjy podpatrzenia pracy profesjonalnych aktor6w, ale takze same
braly czynny udzial w tworzeniu spektaklu - kazdy uczestnik mial mozliwosc
zobaczenia z bliska, dotkniycia kukielek teatralnych; majqc w rykach kukielki
dzieci odgrywaly, zgodnie z poleceniami aktora, wybrane role. Do udzialu
w przedstawieniu zaproszone zostaly dzieci wraz z rodzicami. W przedstawieniu
wziylo udzial 25 dzieci, w tym dzieci z rodzin zastypczych oraz
7 wychowank6w swietlicy socjoterapeutycznej miasta Swiytochlowice.
warsztaty teatralne prowadzone przez instruktora:
17. i 24.05.2011 L odbyly siy kolejne spotkania w ramach warsztat6w
teatralnych. Grupa 11 dzieci - uczni6w szkoly podstawowej doskonalila sw6j
"warsztat teatralny". Pod okiem dw6ch instruktorek oraz plastyczki z Agencji
Artystycznej TEART z Zabrza powstawala inscenizacja bajki lanoscha:
"Swierszczyk Muzykant i kret". Uczestnicy warsztat6w uczyli siy piosenek oraz
tekstu - z podzialem na role. Przy pomocy plastyczki dzieci wlasnorycznie
wykonaly r6wniez elementy kostium6w scenicznych.
- zajycia z grupq terapeutyczno-zajyciowq:
24.05.2011 odbyly siy zajycia z grupy terapeutyczno-zajyciowq (grupy
terapeutyczno-zajyciowe ze szkoly podstawowej
specjalnej nr 10
w Swiytochlowicach; grupy liczq ok.
4-5 dzieci z bardzo glybokim
uposledzeniem umyslowym) pt.: "Po przygody z Bolkiem i Lolkiem". Dzieci
biorqce udzial w spotkaniu w wiykszosci Sq osobami nie potrafiqcymi czytac,
cZysto nawet nie potrafiq m6wic. Zajycia majq na celu oswojenie dzieci z innq
rzeczywistosciq niz dom i szkola, nauczenie ich poruszania siy w nowej
rzeczywistosci, oswojenia lyku przed kontaktem z innymi ludzmi. Zajycia
polegaly w duzej mierze na komlmikacji niewerbalnej, zajyciach manualnych,
plastycznych. Udzial wziyly 4 osoby.
konkursy literackie:
W ramach projektu zorganizowano konkursy czytelnicze dla dzieci i mlodziezy:
"Razem ze slonkiem - ekologiczna tw6rczosc Marii Kownackiej", "Mlodzi
detektywi na tropach zlodzieja ps6w", "Swiat basni i legend pol skich",
"Przygody Stasia i Nel w Afryce", "Basnie, bajki, bajeczki - czy znasz te
postaci?", "W krainie usmieclmiytej ksiqzki". Tematykq konkurs6w byly znane
i lubiane utwory z kanonu literatury dzieciycej. W konkursach iiterackich
og61em wziylo udzial 86 dzieci.
Zorganizowano r6wniez spotkania dla wychowank6w szkoly specjalnej:
Dla grupy 5 dzieci ze szkoly podstawowej specjalnej nr 10 w Swiytochlowicach,
na temat slqskich legend i podaiJ.: "Poznajemy slqskie legendy". Natomiast
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8 wychowank6w z grup terapeutyczno-zajt(ciowych wzit(lo udzial w spotkaniu:
"W podr6i: z ksiLlZk,(.
01.06.2011 r. - 30.06.2011 r.
spotkanie ze znanym autorem ksi~zek mlodziezowych:
W dniu 06.06.2011 r. odbylo sit( w ramach projektu spotkanie z autork~
populamych ksiLlZek dla mlodziezy - Mart~ Fox. W spotkaniu wzit(lo udzial 95
os6b. Uczestnicy mieli okazjt( porozmawiac ze znan~ i lubian~ pisark~ 0 jej
warsztacie i inspiracjach. Marta Fox w swoich ksi~zkach czt(sto porusza
problemy mlodziezy, rozmawiano wit(c nie tylko 0 samej literaturze, ale r6wniez
o takich sprawach jak uzalemienia i zagrozenia wsp61czesnego codziennego
zycia mlodych ludzi.
seminarium na temat terapeutycznej roli literatury w zyciu dziecka dla
nauczycieli i bibliotekarzy:
Dnia 07.06.2011 r. odbylo sit( seminarium dla bibliotekarzy, nauczycieli i innych
os6b zajmuj~cych sit( zawodowo prac~ z dziecmi i mlodzie~ pn.: "B~dz
przewodnikiem dla dziecka po swiecie literatury - 0 biblioterapeutycznej roli
literatury i nie tylko". W seminarium wzit(lo udzial 29 os6b.
Podczas seminarium Dyrektor MBP Swit(tochlowice omawial realizowany
projekt. Wygloszone zostaly nastt(puj~ce referaty:
Marlena Gt(borska (Uniwersytet Sl~ski w Katowicach, Instytut
Bibliotekoznawstwa i Infonnacji Naukowej; autorka artyku16w na temat
literatury dziecit(cej w"Guliwerze" - kwartalniku 0 ksiLlZce dla dziecka):
"Zagrozenia literatury dziecit(cej"
- lanina Krzon (kierownik filii nr 5 MBP w Swit(tochlowicach, ukonczyla kurs
biblioterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie; w pracy bibliotekarskiej organizuje zajt(cia dla dzieci i mlodziezy
z wykorzystaniem technik biblioterapeutycznych): "Uzdrawiaj~ca moc ksiLlZki"
Ludmila Nieszwic-Kwiatkowska
(kierownik
filii
nr
7 MBP
w Swit(tochlowicach, absolwentka podyplomowych studi6w bibliotekoznawstwa
i infonnacji naukowej): "Trendy we wsp6lczesnej literaturze dziecit(cej"
- lolanta Kurczak (kierownik oddzialu dziecit(cego Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Siemianowicach Sl~skich): "Prezentacja metod pracy Oddzialu
Dziecit(cego MBP w Siemianowicach Sl~skich"
- Maria Poplawska (instruktor teatralny i prezes Towarzystwa Kultury
Teatralnej Oddzialu Terenowego w Zabrzu, z duzym doswiadczeniem w pracy
z dziecmi i mlodziez~): "Adaptacja dziela literackiego z dziecmi".
Ukoronowaniem seminarium bylo przedstawienie: "Swierszczyk Muzykant
i kret" na podstawie bajki lanoscha w wykonaniu uczestnik6w warsztat6w
teatralnych odbywaj~cych sit( w pierwszym i drugim etapie projektu.
- warsztaty prowadzone przez Teatr Edukacji i Profilaktyki "Maska" (tematyka
psychospoleczna dla mlodzie:zy)
Dnia 13.06.2011 r. odbyly sit( zalegle warsztaty socjoterapeutyczne prowadzone
przez Teatr Edukacji i Profilaktyki "Maska". Zajt(cia zorganizowano na filii
znajduj~cej sit( w dzielnicy Swit(tochlowic dotknit(tej najwit(kszym zagrozeniem
wykluczenia spolecznego i kulturalnego dzieci i mlodziezy - w Lipinach. Do
udzialu zaproszono mlodziez gimnazjaln~ - udzial wzit(lo 26 os6b. Tematem
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warsztat6w byly trudne wybory, przed jakim staje u progu dorosiosci wiykszosc
mlodych ludzi - "Twoje zycie, to Twoje wybory".
konkurs dla mIodziezy na mal(j. fonny literack(j.:
Zorganizowano konkurs na mal(j. fonny literack(j. dla dzieci i mIodziezy ze szk6I
podstawowych i gimnazjalnych pn.: "Dzielic siy literatur(j., znaczy dzielic siy
radosci(j. ... Rozwiii skrzydia wyobraini literackiej". Na konkurs naplynylo 9 prac
od 11 uczestnik6w. W dniu 14.06.2011 r. zorganizowano spotkanie dla
wszystkich, kt6rzy nadesiali prace na konkurs. Do udzialu w spotkaniu
zaproszono aut ora ksi(j.zek dla dzieci i poety - Konrada MaIka. Pisarz byl
przewodnicz(j.cym jury konkursowego, kt6re wybralo zwyciyzc6w konkursu.
Omawial z dziecmi nadesiane na konkurs prace i wryczyl nagrody uczestnikom
konkursu. Mlodziez miala okazjy rozmowy z autorem ksi(j.Zek dla dzieci,
zadawania pytaii 0 warsztat pisarski. Pisarz udzieial r6wniez rad dotycz(j.cych
pisania tekst6w literackich.
~ WSPOLNE CZYTANIE - CZYTAMY DZIECIOM PO ANGIELSKU

W pazdziemiku 2011 roku wraz z Centrum Nauczania Jyzyka
Angielskiego dla Dzieci metod(j. Helen Doron z Chorzowa rozpoczylismy akcjy
czytania dzieciom po polsku i po angielsku wpisuj(j.c siy w og6lnopolsk(j. akcjy
czytania dzieciom organizowan(j. przez fundacjy ABCXXI -Cala Polska Czyta
Dzieciom. Lektorzy pracuj(j.cy w Centrum Helen Doron, samorz(j.dowcy oraz
pracownicy biblioteki byd(j. czytali w filiach Miejskiej Bibliotece Publicznej na
terenie naszego miasta bajki i wyj(j.tki z literatury angielskiej w oryginale, czyli
po angielsku oraz po polsku. Nasze dzialania obj(j.1 patronatem Pan Prezydent
Miasta Swiytochlowice - Dawid Kostempski.
Do tej pory odbyly siy 3 spotkania w ramach akcji. Goscmi honorowymi
byli: Pan Prezydent Miasta Swiytochiowice - Dawid Kostempski (dwa razy)
oraz Pani Radna RM w Swiytochiowicach - Jadwiga Garbaciok.
Planujemy organizacjy spotkaii dla najmIodszych co 2 tygodnie lub co
miesi(j.c w trzech plac6wkach bibliotecznych na terenie Swiytochiowic. Podczas
spotkaii odbywac siy byd(j. konkursy czytelnicze, ale przede wszystkim czytanie
wybranych utwor6w klasycznej literatury dzieciycej - w jyzyku angielskim
i polskim. Wersj,! jyzykow(j. angielsk(j. zajmowac siy byd(j. pracownicy Centrum
Nauczania Jyzyka Angielskiego dla Dzieci metod,! Helen Doron z Chorzowa.
Natomiast utwory w jyzyku polskim czytane byd,! dzieciom przez pracownice
naszej Biblioteki. Zapfanowalismy liczne niespodzianki dla odwiedzaj(j.cych nas
Dzieci. Znane osoby obiecaly nam, iz wl(j.cz,! siy w nasz(j. akcjy.
Przez caly czas trwania akcji bydzie nam towarzyszyla przesympatyczna
kangurzyca KANGI.
~

Spotkania z uczestnikami Warsztat6w Terapii Zajttciowej (TPD)

Centrala MBP i Filia nr 2 wsp6lpracuj,! z uczestnikami Warsztat6w
Terapii Zajyciowej w Swiytochiowicach. Zajycia odbywaj,! siy mniej wiycej dwa
razy w miesi,!cu i maj,! fonny pogadanek, zagadek, miniwykIad6w, pol(j.czonych
z czytaniem literatury oraz zajyciami manualnymi i ruchowymi.
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W mmlOnym roku zorganizowano m.in. ZaJYCla: Ekolandia 
o segregowaniu smieci", "Pies - najlepszy przyjaciel czlowieka", "Zwierzyta
wok61 nas", "Zebra - kon w paski", "Zwierzyta (niedzwiedzie, slonie)", "Ptaki
(dokannianie, najpopulamiejsze gatunki)", "Olimpiady sportowe (historia,
zarys, dyscypliny olimpijskie)", Spotkanie oplatkowe, "Jaselka (tradycje
bozonarodzeniowe)".
5.3. Czytelnictwo dzieci i mlodziezy
W 2011 roku zanotowano spadek liczby czytelnik6w do lat 15 - 0 122 osoby,
w grupie wiekowej 16-19 lat - 0 117 os6b.
Literatura dla dzieci stanowi 31 % nowozakupionych ksiqZek w 2011 roku.
Nadal duzym powodzeniem ciesz'} siy pozycje z serii Martynka, Franklin, Opowie.sci
z Narnii, Pamifjtnik ksifjzniczki, Przygody Mikolajka, cykl ksi<}zek S. Meyer,
M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, K. Siesickiej, B. Kosmowskiej, B. Ciwoniuk,
E. Nowak, M. Fox.
Biblioteka wklada bardzo duzo inwencji w utrzymanie i rozwijanie
wsp6lpracy z przedszkolami i szkolami. Prowadzone s<} spotkania edukacyjne pn.:
Przedszkolaki w Bibliotece, dla drugoklasist6w: Pasowanie na czytelnika, dla klas
V-VI: warsztaty edukacyjne i manualne.
Dzieci rejestruje siy bez ograniczen wiekowych. Najczysciej rodzice s<}
czytelnik8mi, wypozyczaj<} ksi<}zki dla swych pociech, a dzieci im towarzysz<}.
Fonnalnego zapisu dziecka dokonuje siy praktycznie na zyczenie rodzic6w, bez
wzglydu na wiek.
Ponadto dla wszystkich dzieci organizowane s<} zajycia w ramach akcji Zima
w mie.scie w czasie ferii zimowych.
Od wielu lat Filia nr 2 wsp6lpracuje ze Szkol<} Podstawow<} Specjaln<}.
Zauwaza siy r6wniez, ze coraz czysciej czytelnie staj<} siy miejscem spotkafl,
w kt6rym odbywaj<} siy spotkania swietlicowe. Wychodz<}c naprzeciw temu
zjawisku, Biblioteka zakupuje wiyksz<} ilosc blok6w rysunkowych, kredek,
mazak6w, gier.
Coraz wiykszym powodzeniem cieszy siy Klub Gier Planszowych PIONEK
w Filii nr 1 w Piasnikach. W ubieglym roku zakupiono 2 nowe gry planszowe (dar
Stowarzyszenia Przyjaci6l MBP).
5.4. NajwaZniejsze przyklady fonn pracy z dziecmi i mlodziezq
Kazdego roku Biblioteka przygotowuje r6znorodne fonny arumacji. Wiele
z nich weszlo na stale do oferty pracy z czytelnikiem. Do ciekawszych zaliczyc
mozna:
"Zima w miescie"
Miejska Biblioteka Publiczna w okresie ferii zimowych , tj. w dniach od
17 do 28 stycznia 2011 roku w ramach akcji "Zima w miescie", zorganizowala
wiele imprez kulturalno-oswiatowych - konkurs6w, biesiad, spotkan, zabaw,
m.in. zajycia swietlicowe oraz rozgrywki Klubu Gier Planszowych "PIONEK",
konkursy plastyczne oraz "Kolo zagadek". Zorganizowano r6wniez zajycia
edukacyjne: Zwierzqt spos6b na zimfj oraz prezentacjy multimedialn<}:
"W czasach Maj6w i Aztek6w". Dzieci przedszkolne wZiyly takze udzial
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w spektaklu teatralnym teatru DUET z Krakowa. Teatr DUET przedstawil
autorsk(!, interaktywn(! bajky pt.: "Niedzwiadek, strainik lasu". Sympatyczny
niedzwiadek uczyl dzieci podstawowych zachowan w lesie (rue smiecic,
zachowac ciszy, uwaiac z ogniem itp.), a takze w miejscach publicznych.
Ogolem w akcji uczestniczylo ponad 200 najmlodszych czytelnikow Biblioteki.
~

"Przedszkolaki w Bibliotece"
Zorganizowano spotkania, podczas ktorych czytano bajki, prowadzono
zajycia plastyczne z zastosowaniem r6Znych technik, a takze przeprowadzano
konkursy i zagadki.
~

"Dzien Dziecka w Bibliotece"
Zabawy, konkursy i zajycia dla mlodych czytelnikow.

~

"Pasowanie na Czytelnika"
Spotkanie podsumowuj(!ce zajycia w bibliotece pol(!czone z uroczystym
slubowaniem.
~

Festiwal "Nordalia 2011 "
Impreza, ktorej mysl(! przewodni(! jest popularyzacja krajow nordyckich
organizowana byla juz po raz 11. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Juliusza
Ligonia w Swiytochlowicach w festiwalowych przedsiywziyciach bierze udzial
od 2005 roku.
Celem NORDALIOW jest przyblizenie Skandynawii poprzez
zaprezentowanie r6Znych tematow z wielu dziedzin m.in.: nauki, kultury, sztuki,
fotografii, ekologii, historii, kinematografii, literatury, muzyki.
NORDALIA S(! adresowane do wszystkich mieszkancow, ale przede wszystkim
do najmlodszych, mlodziezy szkolnej i studentow.
Zorganizowano:
Muminki odkrywajq swiat przyrody - warsztaty edukacyjne dla dzieci
(Agnieszka Kowalczyk)
Podr6te do wm;trza Ziemii - odkrywamy przyrod(} Islandii i Wysp Owczych
- warsztaty edukacyjne dla dzieci (Agnieszka Kowalczyk)
konkursy: Kolorowy swiat ksiqiek Astrid Lindgren, Czy znasz kraje
skandynawskie? .
~

Podroze z ksiazka w walizce

24 paidziemika bibliotekarki z Biblioteki Centralnej odwiedzily
zaprzyjaznione przedszkolaki z PM nr 11. Bylo to pierwsze z cyklu spotkan
"Podr6Ze z ksiC!Zk(! w walizce". Nasz(! wspoln(! podr6Z zaczylismy od
najblizszych okolic- rodzimego Sl,!ska. W czasie naszej pierwszej wizyty dzieci
wysluchaly m.in. basni 0 Sl,!skim Skarbniku. W kolejnych miesi,!cach odbywac
bydziemy blizsze i dalsze wycieczki do r6Znych stron Polski i swiata, wspolnie
odkrywaj(!c uroki tych miejsc i czytaj'!c basnie, legendy i podania
charakterystyczne dla kazdego z miejsc.

16

.

.

'

~ "Swiatowy Dzien Pluszowego Misia"
Imprezy dla najmlodszych dzieci
zainteresowaniem.

CleSZqCe

siy

nieslabnqcym

~

Klub Gier Planszowych PIONEK
Coraz wiykszym zainteresowaniem cieszq siy cotygodniowe spotkania
w Filii nr 1 w Piasnikach na zajyciach w Klubie PIONEK. W minionym roku
zakupiono 2 nowe gry planszowe
~ Klub Mlodego Artysty PLASTUS

Od marca 2011 rozpoczqf dzialalnosc Klub Mlodego Artysty PLASTUS.
Podczas spotkan dzieci uczestniczq w zajyciach manualno-plastycznych,
przygotowanych wg pomyslu autorskiego bibliotekarek. Zajycia odbywajq siy
cyklicznie, w kazdy poniedzialek 0 godz. 16:00.W minionym roku odbylo siy
20 spotkan.
~

Przysposobienie czvtelnicze dla UCZOlOW szkoly specjalnej nr 10 oraz
spotkania z grupa terapeutyczno-zaj((ciow'! ze szkoly specjalnej nr 10
Filia nr 2 w "Osiedlu na Wzgorzu" wspolpracuje ze Szkolq Podstawowq
Specjalnq, a takZe prowadzi zajycia z Grupq Terapeutyczno-Zajyciowq tej
szkoly. Kazde zajycia prowadzone Sq w formie pogadanek i lekcji
bibliotecznych, polqczonych z wykonywaniem prac plastycznych, np.: "Figury 
kolo, kwadrat, trojkqt", "Dzien i noc - slonce i ksiyzyc", "Adresy internetowe,
ktore warto poznac", "Milosz wielkim poetq byl", "Jak dziala wyszukiwarka
Google", "Legendy warszawskie", "Legendy Gornego Slqska", "Legendy
Krakowa", "Do zoo z Janem Brzechwq", "Swiat Muminkow", "Po przygody
z Bolkiem i Lolkiem", "Kubus Puchatek i przyjaciele".
5.5. Dzialalnosc Dyskusyjnego Klubu Ksi¢i:
MBP w Swiytochlowicach nie prowadzi zarejestrowanego Dyskusyjnego
Klubu KsiqZki, natomiast organizowane Sq spotkania z czytelnikami doroslymi
(Klub Dobrego Slowa), jak i z najmlodszymi uzytkownikarni biblioteki (Podroze
z ksiqzkq w walizce), nt. lektur szkolnych, pozycj i literackich czytanych i lubianych
(np. "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai").
5.6. Uslug i informacyjne Biblioteki; ogolna liczba kwerend w 2011 r.:
•

14.574 udzielonych informacji (w czytelniach)

Dzialalnosc informacyjna, to jedno z najwaZniejszych zadan Biblioteki.
Wykorzystuje siy tradycyjny warsztat informacyjny, jak i zasoby internetowe.
Uslugi informacyjne obejmujq informacjy katalogowq oraz poradnictwo
informacyjne, bibliograficzne oraz zestawienia tematyczne, a takze obslugy kwerend
i zamowien na odbitki kserograficzne i drukowanie. Pytania dotyczq tematow
szkolnych prac pisernnych, referatow oraz prezentacji maturalnych. Odpowiedzi
udziela siy rowniez drogq mailowq. Zrodlem informacji jest ksiygozbior, prasa
(i wycinki prasowe), internet, kartoteki zawartosci czasopism (np. "Cogito",
"Victor").
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5.7. Stan prac nad biografia miasta
Na biez~co gromadzone s~ opisy bibliograficzne dotycz~ce miasta
i udostypniane w fonnie kartotekowej. Trwaj~ prace nad zmian~ formy bibliografii.

6. Obsluga osob niepelnosprawlJYch i specjalnych grup uzytkownikow
6.1. Biblioteka nie posiada filii ani punkt6w bibliotecznych w szpitalach, domach
opieki itp.
6.2. jak wyzej.
6.3 Zbiory dla czytelnik6w niepelnosprawnych:
- liczba tytul6w tzw.

ksi~zek

m6wionych i audiobook6w: 679 jedn.

- liczba e-book6w: brak
- liczba ksi~ek z

duz~ czcionk~

(przyblizona): ok. 150 woI.

Biblioteka posiada oddzial "ksi~Zki mowionej", lecz nast~pil brak
zainteresowania ksi~zk~ na kasetach. Przyczyn~ tego jest brak atrakcyjnej oferty
tytulowej oraz zly stan techniczny kaset. CZysc z nich ulegla zniszczeniu,
przekazano je na ubytek.
W minionym roku nie zakupiono nowych pozycji. Biblioteka otrzymala 2 gry
planszowe 0 wartosci 104,95 zl. (dar Stowarzyszenia Przyjaci61 MBP).
6.4. Czy Biblioteka posiada stanowiska komputerowe lub inne sprzety techniczne
przystosowane dla os6b z dysfunkcja wzroku:
Biblioteka nie posiada stanowisk komputerowych oraz innych sprzyt6w
technicznych przystosowanych dla os6b z dysfunkcj~ wzroku.
6.5. Fonny pracy i dzialania Biblioteki na rzecz os6b chorych, niepelnosprawnych,
senior6w i innych os6b z grup tzw. wvkluczonych:
Biblioteka wsp6lpracowala ze Szkol~ Podstawow~ Specjaln~ oraz z TPD.
Wznowiono kontakty z Oddzialem Polskiego Zwi~zku Niewidomych
w Swiytochlowicach.
- Filia ill 2 w "Osiedlu na Wzg6rzu": prowadzila zajycia z grup~
terapeutyczno-zajyciow~ szkoly specjalnej. Kazde zajycia pol~czone byly
z wykonywaniem prac plastycznych. Przyklady odbytych zajyc: Figury - kolo,
kwadrat, tr6jkqt; Dzien i noc - slonce, ksi?zyc; Swiat Mumink6w; Po przygod?
z Bolkiem i Lolkiem; Barwy jesieni; Ubieramy choink?
Dla uczni6w Szkoly Specjalnej przygotowano r6wniez nastypuj~ce tematy:
Legendy warszawskie; Legendy G6rnego Slqska; Legendy krakowskie; Milosz
wielkim poetq byl.. .; Do zoo z Janem Brzechwq; Jesien w poezji; Ozdoby
.~wiqteczne.
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Dla uczestnik6w Warsztat6w Terapii Zajyciowej (TPD) przygotowano
prelekcje na temat: W podrot z ksiqtkq; Od Baltyku po Tatry; Zdrowe odtywianie
na co dzien; Wi/aminy i mineraly w tywnosci; Zdrowe potrawy na wigi/ijnym stole.
- Biblioteka Centralna: nawi~ano kontakt ze swietlic(! TPD w dzielnicy
Sr6dmiescie, kt6ra prowadzi warsztaty terapii zaJyClowej dla os6b
niepelnosprawnych. Uczestnicy warsztat6w odwiedzali Biblioteky Centraln(! 2 razy
w miesi(!cu. Tematyka spotkan: "Zwierzyta (niedzwiedzie, slonie)", "Ptaki
(dokannianie, najpopularniejsze gatunki)", "Olimpiady sportowe (historia, zarys,
dyscypliny
olimpijskie)",
Spotkanie
opfatkowe,
"Jaselka
(tradycje
bozonarodzeniowe )".

7. Stan organizacyjny

I

dzialalnosc Biblioteki stopnia powiatowego - me

dotyczy

8. Sprawy kadrowe i sytuacja zawodowa bibliotekarzy
8.1. Og61na ocena stanu zatrudnienia, wynagrodzenia, przygotowania zawodowego
pracownik6w
Wedlug stanu na dzien 31.12.2011 r.zatrudnione byly 34 osoby, w tym:
GRUPA
PRACOWNIKOW

Pracownicy
merytoryczni
Pracownicy
administracyj ni
Pracownicy obslu~i
Razem

WTYM

OGOLEM

ETATY
PRZELlCZENIOWE

PELNOETATOWI

NIEPELNO ET ATOWI

20

19,25

18

2

3

2,25

1

2

10
33

6,25
27,75

4
23

6
10

Kwalifikacje bibliotekarzy
RODZAJ
WYKSZT ALCENIA

wyzsze
bibliotekarskie
wyzsze (inne)
wyzsze zawodowe
(I icencj at)
bibliotekarskie
studiurn
bibliotekarskie
srednie
bibliotekarskie
inne

PELNOZATRUDNIENI

NIEPELNOZATRUDNIENI

RAZEM

10

-

10

1

1

2

-

-

-

5

1

6

1

-

1

1

-

1
19
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Wynagrodzenia Qracownik6w:
Pracownicy MBP wynagradzani Sq zgodnie z Regulaminem wynagradzania
pracownik6w MBP, zmienionym w 2008 roku na podstawie Rozporzqdzenia
MKiDN z dnia 02.09.2008 r.
8.2. Srednia placa brutto w przeliczeniu na pelny etat
1.155,20 z1.

Og61em:
~ pracownicy

merytoryczni:

2.354,30 z1.

~

administracja:

2.512,20 zl.

~

obsluga:

1.650,00 z1.

8.3. Udzial pracownik6w w doskonaleniu zawodowym
- studia licencjackie:
- studia wyzsze, magisterskie:
- studia doktoranckie:
- studia podyplomowe:

Rachllnkowosc - 1 osoba

8.4. Udzial pracownik6w w innych formach dos.konalenia
a.) Szkolenia:
" Akcja
Bilans 2010 ", "Podatek dochodowy od os6b prawnych 
organizacja: Biblioteka Slqska w Katowicach - 2 osoby; (22.02.2011r.)
IV spotkanie z biblioterapiq " Ksiqtka pomaga zyc" - organizacj a: Miejska
Biblioteka Publiczna w Tychach - 2 osoby; (1 L 10.2011 r.)
Spotkanie bibliotekarzy wojew6dztwa slqskiego nt. Komputeryzacji
bibliotek publicznych w systemach SOWA - organizacja: Biblioteka Slqska,
Sokrates-software, Konsorcjum Bibliotek - 3 osoby; (17.11.2011 r.)
,,Aspekty organizacyjno-prawne dzialania bibliotek (z llwzg/~dnieniem
nowelizacji z 2011r."- organizacja: Biblioteka Slqska - 2 osoby;
(9.12.2011r.)
" Marketing i promocja w projektach kllltllry" - organizacja: Stowarzyszenie
Inicjatywa - 1 osoba;(12-13.12.2011r.)
b.) Seminaria:
VII Forum Bibliotekarzy Wojew6dztwa Slqskiego
w Bielsku-Bialej
" Biblioteka w srodowisku spolecznym" - organizacja: Oddzial TNBSP
w Bielsku-Bialej -1 osoba; (24.03.2011r.)
Seminarillm wyjazdowe w Mikolowie - Biblioteka Slqska, SBP - 2 osoby;
(maj 2011)
Seminarium " Bqdi przewodnikiem dla dziecka po swiecie literatllry 
o biblioterapeutycznej roli literatury i nie tylko " - czys6 projektu "Czytaj
z radosciq, sruchaj z przyjemnosciq - dzialania aktywujqce mlodych
czytelnik6w" organizowanego w ramach Programu MKiDN - Wydarzenia
artystyczne. Priorytet 4 : Literatura, przy wsparciu finansowym MKiDN 
organizacja: Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia
w Swiytochlowicach
29
os6b:
13
bibliotekarzy
z
MBP
20
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w Swiytoch1owicach, 16 os6b
z innych bibliotek
organizacji
pozarz,!-dowych; (7.06.2011r.)
Konferencja prowadzona metod~ open space "Cyfrowe umiej?tnosci 
globalne mozliwosci" - organizacja: Sl~skie Centrum Spo1eczenstwa
Informacyjnego - 1 osoba; (11.10.2011r.)
Seminarium w Roku Czes1awa Mi10sza "Tworczosc Czeslawa Milosza
w szkole i bibliotece" - organizacja: Sekcja bibliotekarska przy okrygu
Sl,!-skim ZNP w Katowicach - 1 osoba; (17.11.2011 r.)
8.5. Szkolenia tzw. wewn((trzne, organizowane przez Bibliotek(( dla swoich
pracownik6w - brak.
8.6. Nagrody, wyr6znienia, odznaczenia przyznane dyrektorowi i pracownikom 
brak.

8.7. JakCl tematyka szkolen lub grupy zagadnien naleza10by podiClc w odniesieniu
do dyrektor6w bibliotek (a takZe instruktor6w i innych specjalist6w), nie obj((tych
szkoleniami w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i programu Biblioteka +:
- obsluga systemu SOW A2IMARC 21
- zbiory specjalne w bibliotekach
- biblioteka 2.0
- jyzyk hase1 przedmiotowych
- wsp6lczesna bibliografia
- prawo w bibliotece
8.8. Liczba pracownik6w na stanowiskach instruktorskich og61em: brak

9. Finansowanie:
9.1. Wielkosc budzetu Biblioteki
Wielkosc budzetu MBP og61em:

1.246.857,24 zl.

wtym:
1.207.000,00 z1.
- dotacja organizatora:
22.550,00 z1.
- dotacja na zakup zbior6w z BN
11.907,24 zl
- dochody wlasne
800,00 zl
- inne (Swiytoch1owickie Towarzystwo Samopomocy)
9.2. Koszty utrzymania
21

•
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Koszty utrzymania og61em: 243.915,57zl., tj. 19,56% budzetu og61em.
Najwiykszq pozycjy wsr6d kosztow utrzymania
wysokosc w 2011 roku to kwota 128.904,68 zl.

stanowi~

czynsze, kt6rych

9.3. Dochody wlasne
Dochody wlasne ogolem wyniosly: 11.907,24 zl., tj . 0,95% budzetu MBP.
Uzyskano je m. in. z tytulu: prowadzenia komisu podrycznik6w, uslug
kserograficznych, pobieranych kar za przetrzymywanie ksi~zek, sprzedazy
makulatury, odsetek bankowych.
9.4. Darowizny rzeczowe
W 2011 roku Biblioteka otrzymala darowizny w kwocie 29.950,82 zl.
Najwiyksz~ pozycjy sposr6d darowizn przekazanych MBP stanowi~:
• ksi~zki: 1.379 wo1. na kwoty 18.809,07 zl (od czytelnik6w i Stowarzyszenia
Przyjaci61 MBP)
• 2 gry planszowe: 104,95 zl (Stowarzyszenie Przyjaci61 MBP),
• 1 kserokopiarka: 1475,00 zl (Stowarzyszenie Przyjaci61 MBP).
• Stowarzyszenie Przyjaci61 MBP oplacilo r6wniez prenumeraty czasopism - 55
tytu16w na kwoty 8.725,63 zl
• Folia: 835,17 zl (Stowarzyszenie Przyjaci61 MBP)
9.5. Inne srodki finansowe pozyskane przez Biblioteke og61em

27.950,00 zl,

wtym:
• z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 4.600,00 zl (projekt: "Czytaj
z radosci~, sluchaj z przyjemnosci~" - dzialania aktywuj~ce mlodych czytelnik6w)
• z Biblioteki Narodowej: 22.550,00 zl
• ze Swiytochlowickiego Towarzystwa Samopomocy: 800,00 zl.
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tslBUOTEKA PUBUClNA

lm. JIilluIW llgoIDa
.1 -600 S l~tochtowlce
wi. $w;ercze skiego 1 D
NIP 627-13-11 -726 Regon 00112951'3~
tel.lfax 245-52-10.

1. Stan

Placowka
Og6lem
Centrala
rilia nr 1
filia nr 2
iFilia nr 4
lFilia nr 5
rilia nr 6
tFilia nr 7

1
•

Zestawienia porownawcze za lata 2010 - 2011

====:====================================

ksi~gozbioru

Rok 2010
Stan na
Rok 2011
Stan na
31.12.2011r.
ubylo 31.12.2010r. przybylo
przybylo
ubylo
8.584
172.586
3.395
10.768
15.812
167.542
1.004
2.229
6.848
53.323
1.165
59.006
819
993
33.107
1.044
1.015
33.136
36.521
980
711
1.380
1.116
36.657
181
536
13.004
1.731
11.603
330
12.285
272
758
738
588
12.435
14.915
692
902
14.705
387
803
21
1.885
9.431
9431
0
-

Czasop.

-

~prawne

-

917

-

-

917

173.503

10.768

15.812

168.459

2.1. Czytelnicy

Placowka
Og6lem
Centrala
lFilia nr 1
tFilia nr 2
tFilia nr 4
lFilia nr 5
tFilia nr 6
lFilia nr 7

Czytelnicy zarejestrowani
2010
2011
9.060
8.594
2.585
2.515
2.192
2.200
2.300
2.330
407
414
402
386
791
749
383

+ wzrost
-spadek
- 466
- 70
+ 8
+ 30
+ 7
- 16
- 42
- 383

2
2.2. Czytelnicy - struktura

PLAC6WKA

WEDLUG WIEKU
4
S
3
2

1

Og61em 1551
Centrala 315
Filial 408
Filia 2 391
99
Filia4
76
FiliaS
Filia6 262
Filia 7
-

PLAC6WKA

1

Nz

2023 2487 634 134 2186
644
648 601 211 38
562
530 673 192 31
639
570 595 150 38
96
103
135 16 12
92
5
127 18
83
153
89 356 47 10
-

1130
373
212
338
52
61
94
-

zewn~trz

I WypoZyczenia
ksi~zek na zewn~trz
Rok2010

Og61em
Centrala
Filianrl
Filia nr2
Filia nr4
Filia nrS
Filia nr6
Filia nr7

P

6

831 1016 2845 1555 796
245 329 888 482 256 '
245 272 698 341 236
176 259 839 496 169
73 39
38 136
29
65 47
42
35 121
98 49
94
83 163
-

3. WypoZyczenia na

WEDLUG ZAJF;CIA
I
S
M
U

218.301
62.687
44.540
59.670
13.903
9.066
25.004
3.431

I
I

+wzrost
-spadek

-

+
-

-

11.735
3.801
2.780
425
4.890
955
1.013
3.431

+ wzrost
-spadek

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2011

206.566
58.886
47.320
59.245
9.013
8.111
23 .991

WypoZyczenia czasopism
nieoprawnych,
,
dokument6w
audiowizualnych

5.480
1.763
517
1.408
317
70
1.371
34

4.595
1.598
459
949
239
63
1.287
-

-

4. Odwiedziny w wypoZyczalniach

PLAC6WKA

Rok 2010

Og61em
Centrala
Filia nr 1
Filia nr 2
Filia nr 4
Filia nr S
Filia nr 6
Filia nr 7

92.577
24.567
21.172
23.873
4.947
3.783
12.358
1.877

+ wzrost
-spadek

Rok 2011

90.418
24.553
22.866
23 .785
3.929
3.516
11.769
-

+

-

-

2.159
14
1.694
88
1.018
267
589
1.877

885
165
58
459
78
7
84
34

3

S. Odwiedziny i udost~pnione zbiory w czytelniach i kllcikach czytelniczych na
miejscu

PLAC6WKA
Og61em
Central a
Filia nr 1
FiIia Dr 2
FiIia nr 4
Filia nr 5
Filia nr 6
Filia nr 7

ODWIEDZINY

+ wzrost
-spadek

Rok 2010
15.455
3.865
2.706
4.997
668
873
2.107
239

Rok 2011
16.146
4.097
4.310
4.347
505
1.046
1.841

-

+ 691
+ 232
+ 1.604
- 650
163
+ 173
266
239

Udost~pnione

zbiory
ksillzki i czasopisma

Rok 2010
68.617
26.071
5.814
25.145
1.441
2.273
7.284
589

Rok 2011
56.772
21.387
5.604
20.227
705
2.180
6.669

-

+ wzrost
-spadek
-

-

-

6. Udzielone iDformacje

PLAC6WKA
Og61em
Centrala
Filia Dr 1
Filia Dr 2
Filia Dr 4
Filia Dr 5
Filia Dr 6
Filia Dr 7

Czytelnie
Rok 2010
Rok 2011
13.182
14.574
4.214
4.414
3.004
5.079
2.743
2.415
515
239
594
567
2.055
1.833
84
-

+ wzrost
+
+
+
-

+

-

-spadek
1.392
200
2.075
328
276
27
222
84

11.845
4.684
210
4.918
736
93
615
589

4

7. Sredoia odwiedzio

PLACOWKA
CeDtrala
Filia Dr 1
Filia Dr 2
Filia Dr 4
Filia Dr 5
FiliaDr6
Filia Dr 7

Liczba dDi
SredDia odwiedziD
otwarcia
w
w ci~gu roku wypoZyczaloiach w czytelniach
90,9
15,1
270
84,7
15,9
270
16,1
88,0
270
3,0
23,3
169
7,8
26,2
134
8,2
52,5
224
-

OGOLEM

106,0
100,6
104,1
26,3
34,0
60,7

-

8. Stowarzyszenie Przyjaci61 MBP

PLACDWKA
Og61em
Centrala
Filia nr 1
Filia Dr 2
Filia Dr 4
Filia nr 5
Filia nr 6
Filia nr 7

,

Rok 2010
3.402
1.319
960
598
116
117
251
41

I

Liczba czlonk6w
%
Rok 2011
37,5%
3.126
1.116
51 ,0%
43,8%
980
26,0%
543
28,5%
124
29,1%
106
31,7%
257
10,7%
-

+ wzrost
0/0

36,3%
44,3%
44,5%
23,3%
29,9%
27,4%
34,3%

-

-spadek
- 276
203
20
+
55
8
+
11
6
+

-
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Przedkladana informacja
podstawie

art.
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0

st anie mienia Gminy SwiylOchlowice zostala opracowana na

ust.

pkt

3

USlawy

z

dnia

27

sierpnia

2009

r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr. 157, poz.1240 z pMn. zm.).

1. Dane dotyczqce przyslugujqcych Gminie SwictochJowicc praw wlasnosci wedlug stanu
na dzien 31.12.2011 r. wraz ze zmianami w stosunku do dnia 31.12.2010 r.

Na dzien 31 grudnia 2010 r. powierzchnia gruntow stanowi,!cych wlasnosc Gminy
Swiytochlowice oraz gruntow byu<)cych w uzytkowaniu wieczystym Gminy Swiytochlowice
wynosila

819

ha,

co

62%

stanowilo

powierzchni

Miasta.

Na

dzien

31 grudnia 2010 r. powierzchnia gruntow stanowi'!cych wlasnosc Gminy Swiytochlowice
wynosila 787 ha.
Na dzien 31 grudnia 201

J

r. powierzcbnia grunlow stanowi,!cych wlasnosc Gminy

Swiytochlowice oraz gruntow byc.\<)cych w uzytkowaniu wicczystym Gminy Swiytochlowice
wynosila 816 ha, co stanowilo - 6 1% powierzchni M iasta. Na dzien 31 grudnia 2011 r.
powierzchnia gruntow stanowi,!cych wlasnosc Gminy Swiytochlowice wynosila 784 ha.
Inforrnacje w powyzszym zakresi c przcdsla'vvia labela nr 1.

Tabela Dr 1

STX'\ NA
STAN NA
DZIEN
DZIEN
31.12.2010 f. 31.12.2011 r.
[ ha 1
[ hal

GRUPA REJESTRO\V;\

ROZNICA
[ hal

-

2.4. Grunty SP w uzytkowaniu wicczystym
pozostalych os6b
(dotyczy Gminy Swi~tochlo" j l'l: jako
wieczystego uzytkownil_ a)
4.1. Grunty wchodz~ce w sklad
gminnego zasobu nieruchomosci

~2

-

587

1

32

0

585

-2

-

. 1

4.2. Grunty gminy przekazane
w tnvaly zarz~d gminnym
jednostkom organizacyjnym
4.3. Pozostale grunty nie wymienione
w grupach 4.1. i 4.2.
4. Grunty, ktore s~ wlasnosci~ gminy,
z wyl~czeniem gruntow oddanych
w uZytkowanie wieczyste
(razem 4.1.+4.2.+4.3.)

56

57

+1

23

22

-1

666

664

-2

-

5.1. Grunty gminy przekazane
w uZytkowanie wieczyste osobom
fizycznym

53

55

+2

5.2. Grunty gminy przekazane
w uZytkowanie wieczyste gminnym
osobom prawnym

3

3

0

5.3 Grunty gminy przekazane
w uZytkowanie wieczyste
spoldzielniom mieszkaniowym

37

36

-1

28

26

-2

121

120

-1

Razem

819

816

-3

% powierzchni miasta

62

61

-1

5.4. Grunty gminy przekazane
w uZytkowanie wieczyste
innym osobom, nii wymienionym
w grupach 5.1., 5.2. i 5.3.
5

Grunty gminy przekazane
w uZytkowanie wieczyste
(razem 5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)

2. Dane dotycz'lce innych nii wlasnosc praw mahltkowych.

Na dzien 31

grudnia 2011

r.

Gminie Swiytochlowice przyslugiwalo prawo

uzytkowania wieczystego 26 nieruchomosci byd,!cych wlasnosci,! Skarbu Panstwa oraz prawo
uzytkowania wieczystego gruntu w Mrzezynie, byd,!cego wtasnosci,! Gminy Trzebiat6w.
Powyzsze przedstawia tabela nr 2.

2

...
Tabela

Dr

2

forma prawna

Poloienie i powierzchnia

uzytkowanie
wieczyste Gminy
Swiytochlowice

stan na 31.12.2011 r.

Swiytochlowice

1
wlasnosc Skarbu
Panstwa

stan na 31.12.2010 r.

ul. Wojska Polskiego,
Krauzego, przy parku
"Zgoda"
(Centrum Kultury Slqskiej)
dzialki 0 nr ew. 3903 i 3915
o lqcznej pow. 525 m 2

2

ul. Katowicka 300-30E-30F

dzialka 0 nr ew. 3 196/1 50
o pow.1836 (udzial
94311 000 - pow.1731 m2)
3

4

ul. Krauzego 1,2,6 - park
"Zgoda"
dzialka 0 nr ew. 621/37
o pow. 262 m 2

dnia 30.08.1996 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOOO 13370/2

nadal

dnia 17.05.2002 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOO020903/0

nadal

dnia 28.09.1999 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOOO 15830/9

nadal

dnia 1l.08.1999 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOOO 14333 /8

nadal

dnia 30.11.1999 r.
wpis do KWNr
KA 1CIOOO 15239/6

nadal

dnia 2l.09.200 1 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOO020024/4

nadal

dnia 19.02.2002 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOOO 18686/5

nadal

ul. Dworcowa i Katowicka
przy nr 24A-30D,30E-30F,
stacja trafo
dzialki 0 nr ew. 28081150,
31971150 i 31981150
o lqcznej pow. 1796 m 2

ul. Wojska Polskiego nr 83
dzialki 0 nr ew. 3909 i 3910
o lqcznej pow. 1123 m 2
(udzia196711000 - pow.
1086 m 2)
5

ul. Slqska i na pld.-wsch.
obrzezu osiedla
"Podgorze"
dzialka 0 nr ew.1553/263
o pow. 39775 m 2
7. nieruchomosci polozone
w Lipinach
dzialki 0 nr ew. 126/39,
128/40,319117,327/31,

6

3

329/29,331117,348/38 , 1509,
15 10, 15 11, 15 1211, 15 12/2 i

1513 0 l'!cznej pow. 16080 m2
8.ul. Kolejowa i Chorzowska
- skladowisko odpad6w
poprodukcyjnych ZM"Silesia"
dzialki 0 ill ew. 530/30,
914/34, 918/186 i 1504
o l<}cznej pow. 117783 m2
dzialka 0 nr ew. 926 /4 0 pow.
19519m 2

dnia31.05.2001 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOOO 181 08/0
KA 1CIOOO 19496/3

nadal

9. ul. Wojska Polskiego nr 53
dzialka 0 nr ew. 719/81
o pow. 243 m2

dnia 10.09.2001 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOOO 19957/3

nadal

10. ul. Wojska Polskiego ill 16
(torowisko tramwajowe)
dzialka 0 nr ew. 1585 /273
o pow. 75 m2

dnia 30.03 .2001 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOOO 1924111

nadal

11. ul. S<}dowa nr 8
dzialki 0 nr ew. 747/6,1018 /6
i 1019/6 0 l,!cznej pow.
6217 m2

dnia 22.06.2001 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOOO 19626/4

nadal

12. nieruchomosci polozone
w Lipinach
dzialka 0 nr ew. 1130 0 pow.
968 m2 , dzialka 0 nr ew.
121/370 pow. 2547 m2 ,
dzialka 0 ill ew. 333 /260 pow.
933 m2 ,dzialka 0 nr ew.
129/380 pow. 6282 m2 (udzial
96711 000 - pow. 6075 m 2 ),

dnia 25.09.2001 r.
wpis do KW Nr

nadal

KAICIOOOI1287/9,
KAICIOOOI681117,
KA 1CIOOO 16812/4
KAI CIOOO17936/6

/

13 . ul. Lotnicza, halda

odpad6w pohutniczych
dzialka 69311 59 0 pow.
25750 m2
14. ul. Ceramiczna nr 2
dzialki 0 nr ew. 5681116
i 569/ 116 0 l<}cznej pow.
2919 m2
15 . nieruchomosc polo zona
przy DTS
dzialki 0 nr ew. 722/4 i 723 /4
o l<}cznej pow. 9633 m2

dnia 31.12.2001 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOOO 10359/8

nadal

dnia 27.06.2002 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOO020968 /3

nadal

dnia 13.08.2004 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOO022699/0

4

nadal

16. sk!adowisko odpad6w
komunalnych
dzia!ki 0 nr ew. 1222/55,
1223 /55, 1224/55, 1225/55,
1226/55,1227/55,731112
i 899116 0 "tcznej pow.
12660 m 2

dnia 30.08.2004 r.
wpisdo KWNr
KA 1CIOO022685 /9

nadal

17. nieruchomosci polo zone
w Lipinach
dzialki 0 nr ew. 1521 11 ,
152112,1521/3,152114,
1521150 l<}cznej pow.7194 m 2 ,
dzia!ki 0 nr ew. 157/45,
158/450 l<}cznej pow. 58 m2,
dzialka 0 ill ew. 162/49 0 pow.
58 m 2 , dzialka 0 ill ew. 48/11 0
pow. 133 m 2 , dzialka 0 nr ew.
159/44 0 pow. 32 m2,

dnia 28.06.2005 r.
wpis do KW 0 Nr
KA 1CIOOO 13271 18 ,
KA I CIOOO 13273 /2,
KA 1CIOOO 11572/4,
KAI CIOOO18118 /3,
dnia 25.03.2009 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOOOOOO07/3,

nadal

18. ul.Sl<}ska 7B,75 ,
Wierzbowa 6, Wojska
Polskiego 19-21-23 ,21 A
23A,25-27 -29,33,35,35A,3 7,
Hajduki 16,
dzialka 0 nr ew. 17261263
o pow. 2414 m 2 , dzialka 0 nr
ew. 1750114 o pow. 1980m2 ,
dzialki 0 nr ew. 1695 /263 ,
16971263 i 1738;/263
o l<}cznej pow. 5188 m 2 ,

dnia 20.06.2005 r.
wpis do KW 0 Nr
KA 1CIOO021912/3,
KA 1CI00023641 16,
dnia 21.06.2005 r.
wpis do KWNr
KA 1CIOO023642/3,

nadal

19. ul. Wojska Polskiego,
Krauzego 1 - park "Zgoda"
dzia!ki 0 ill ew. 3904, 3906,
3916,548/34,550/37 , 551137,
552/37 i 554/49 0 l<}cznej pow.
17019 m 2 , dzialka 0 nr ew.
3905 o pow. 141 m2

dnia 10.11.2005
wpis do KW Nr
KA 1CIOOO 13356/8
dnia 30.09.1996
wpis do KW Nr
KA 1CIOOO 1277611

nadal

20. ul. Nowa - przy
skrzyzowaniu z ul. Wojska
Polskiego
dzialka 0 ill ew. 3895 0 pow.
80 m 2
21. ul. S<}dowa przy nr 5 i 7
dzialka 0 nr ew. 748 /60 pow.
pow. 1294 rn 2

dnia 26 .10.2005 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOO02402917

dnia 06.02.2006 r.
wpis do KW NT
KA 1CI00024 261 15

5

nadal

nadal

22. ul. Imieli
dzialki 0 nr ew. 803/42 i
805/42 olqcznej pow. 3989 m 2
23. skrzyzowanie ulic Sw.
lana z ul. Wallisa
dzialka 0 nr ew. 889/55 0 pow.
821 m 2,
24. ul. Wojska Polskiego
6,8,10,12,14
dzialki 0 nr ew. 1741120,
1746/20, 1748/200 lqcznej
pow. 1381 m2,
25 .ul.Slqska 30,32,34,36,
38,40
dzialka 0 ill ew. 7301118
o pow. 682 m2,
26.ul. Wojska Polskiego 50,52,
droga do skladowiska
odpadow
komunalnych,ul.Krauzego
przy ill 4,6 i parku "Zgoda"
dzialki 0 nr ew. 56, 580/46,
586/46,600/55, 616/34,
617/34,620/34,628/46
o lqcznej pow. 15879 m 2,

dnia 10.05.2006 r.
wpis do KW Nr
KA 1CIOO024532/6

nadal

dnia 14.07.2005 r.
wpis do KW Nr
KA 1CI0002362 7/2

nadal

dnia 21.07 .2005 r.
wpis do KW Nr
KAICIOO023727/3

nadal

dnia 20 .07.2005
wpis do KW Nr
KA I CI00023 728/0

nadal

dnia 28.09.1999 r.
wpis do KW Nr
KAI CIOOO1712712

nadal

dnia 01.06.1995 r.
wpis do KW Nr 17000

nadal

li.lczna Qowierzchnia
nieruchomosci gruntowych
~nosi 324 920 m 2
(w tym udzial94311000 w
pow. 1731 m 2,udzial 96711 000
w pow. 1086 m 2, udzial
96711000 w pow. 6075 m 2,
uZytkowanie
wieczyste Gminy
Swiytochlowice
wlasnosc Gminy
Trzebiatow

Mrzezyno
1. ul. Kolobrzeska
pow. 7990 m 2
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Tabela or 3 ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI ODDANYCH W TRWALY ZARZi\D - STAN NA DZIEN 31.12.2011 r.

L.

PODMIOT

P.

ADRES
NIERUCHOMOSCI

DZIALKA

NR DECYZJI

ROK
USTANOWIENIA
TRWALEGO
ZARZi\DU

DECYZJA NR 3/2002

2002

POWIERZCHNIA
(m 2)

1.

OSRODEK SPORTU I
REKREACJI "SKALKA"

PARK " HEILLO"

51 309

PARK
JORDANOWSKl

16915
148394

PARK "ZACISZE"

2 946

z dnia 30.04.2002

SKWER
(przy skrzyzowani u
ul. Sikorskiego
z ul. I-go Maja)
2.

3.

4.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
NR 11

HAJDUKI14

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
NR8

ZUBRZYCKIEGO 10

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

HARCERSKA6

1217114

594

GN/BC172244/3/2005

1216114

4826

z dnia 15.05.2005

268/47

54

266/49

4168

z dnia 13.05.2005

936/ 118

4877

GN/BC172244/9/2005

7

2005

GN/BC172244/2/2005
2005

z dnia 11.08.2005

NR3
7.

5.

6.

7.

8.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
NR1
ZESPOL SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH
NR1

KAROLAMIARKl1

3794

GN/BC17224411 12005
z dnia 13.05.2005

LICEALNA 1

MLODZIEZOWY DOM
KULTURY

HARCERSKA 1

ZESPOL SZKOL I PRACY
POZASZKOLNEJ

BUKOWEGO 23

SZKOLA PODSTAWOWA NR
17

432/26

2349/32

10722

2347/28

653

2371122

133

2351128

1523

2373/27

1081

2352/24

347

11151132

7996

2005

2005

GN/BC17224411 012005
z dnia 11.08.2005

2005

GN/BC172244/8/2005

2005

z dnia 14.06.2005

ARMII LUDOWEJ
14

95/8

3560

94/8

64

7917

355

7817

16

2482/81

1709

GN/BC17224411112005

2484181

1453

z dnia 13.09.2005

8

GN/BC1722441712005
z dnia 18.05.2005

2005

2005

9.

10.

11.

12.

13.

SZKOLA PODSTAWOWA
NR 17

SZKOLA PODSTAWOWA
SPECJALNA NR 10

ARMII LUDOWEJ
14

LAGIEWNICKA 65

SZKOLA PODSTAWOWA
NR8

KOMANDRA9

SZKOLA PODSTAWOWA
NRI

ZUBRZYCKIEGO 38

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

CHROBREGO 6

2487/81

3516

2482/81

1709

GN/BC172244/11/2005

2484181

1453

z dnia 13.09.2005

2487/81

3516

2065/298

815

GN/BC172244/6/2005

2067/297

870

z dnia 13.05.2005

20511298

10

3012

1959

20711294

2034

2073/294

1274

2063/298

178

1380112

45

GN/BC172244/5/2005

1382114

390

z dnia 13.05.2005

385119

9864

GNIBC172244/2005

388120

3203

z dnia 13.05.2005

1400/2

4301

GN/BC172244/5/2006

9

2005

2005

2005

2005

z dnia 05.12.2006

NR7
14.

15.

16.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
NR4

MIEL~CKIEGO

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
NR9

SPORTOWA6

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
NR 12

19

575 /81

1390

GN/BC172244/4/2006

572/85

531

z dnia 28.11.2006

304111

6816

GN IBC172244 /6/2006
z dnia 05.12.2006

HARCERSKA 10

3973

1246

GN/BC1722441112007

3975

320

z dnia 20.06.2007

3974

53

2006

2006

2006

2007
I

I

17.

SZKOLA PODSTAWOWA
NR 19

CHROBREGO 4

1467/2

9060

GPN

N/PML172244/2/ 10
2010
z dnia 30.06.2010

18 .

19.

GIMNAZJUM NR 5

SZKOLA PODSTAWOWA
NR4
CENTRUM INTEGRACJI
SPOLECZNEJ

WOJSKA
POLSKIEGO 75
SZKOLNA 10

574/81

3403

GN/BC/6844/3/20 11

57/85

2498

z dnia 03 .08.2011

4871148

1930

GN/BC/6844/4/20 11

13181147

1743

z dnia 03.08.2011

1002113

464

100411 87

261

10

2011

2011

400/55

20.

84

udzi~

SA-DOWA 1
MIEJSKI ZARZA-D
BUDYNKOW
MIESZKALNYCH

68247/ 10592

1002113

464

10041187

261

400/55

84

GNIIBC/6844/5/20 11

2011

z dnia 10.11.2011

udzial
3765511 0592

980/51

MIEJSKI DOM POMOCY
SPOLECZNEJ
"ZLOTA JESIEN"
2l.

3597

udzial 19133/23868

IMIELI 12

980/51

OSRODEK POMOCY
SPOLECZNEJ

GN/BC/684411/2011

2011

zdnia 16.06.2011

3597

I

udzia14735/23868
GRANITOWA 4-6-8

4007/1

253

4007/4

2656

GPN

N/PML172244/1/2010
z dnia 04.01.2010

-

-

-

- -

11

-

-

-

-

2010

WALLISAI

OSRODEK SPORTU I
REKREACJI
22.

LAGIEWNICKA 80
"SKALKA"

397113

68

Decyzja Nr 3/2003

3991187

244

z dnia 13.06.2003

401155

437

1796/86

1105

Decyzja Nr 1/2003

2132/88

2415

z dnia 03.04.2001

21361162

51

2395/90

18263

REJON

266412

UL. BYTOMSKIEJ,
SZKOLNEJ lOTS
23 .

MIEJSKI ZARZAD
BUDYNKOW
MIESZKALNYCH

GN/BC/7224411 /2006

2003

2001

2006

z dnia 03 .01.2006

TUNELOWA2

15101114

1343

SWIERCZEWSKIEGO
4

16761164

50

402 112

3497

4021 /3

229

4021/4

1531

GT- VIII-8224-2/84

1984

I

I
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Tabela or 4

LP.
I.

ZESTAWIENIE NIERUCHOMOSCI ODDANYCH W UZYTKOWANIE

PODMIOT

MIEJSKIE
PRZEDSI~BIORSTWO

GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

ADRES NIERUCHOMOSCI

SKLAOOWISKO OOPADOW
KOMUNALNYCH I PRZY
KOLEI PIASKOWEJ

2.

CENTRUM KULTURY
SU')SKIEJ

CHORZOWSKA 73
WOJSKA POLSKIEGO
KRAUZEGO I - PARK
"ZGOOA"

3.

ZESPOL OPIEKI
ZOROWOTNEJ

CHORZOWSKA 34-36

ZUBRZYCKIEGO 36
SZPITALNA2

DZIALKA

897/10
121511 7
121611 7
1217117
121811 7
121911 7
122011 7
122111 7
123211 7
234/15
548/34
550/37
551/37
552/37
554/49
3904
3906
3916
660/41
662/41
1542
1543
1544
274/43
2676/294
3069
3070
2726/152
40752
276311 53
4077
4078

13

POW.

UDZIAL

5538
78268
46
10039
838
360
1877
2282
2297
1276
532
364
189
101
22
10434
1714
3663
1293
318,00
241
108
10337
3466
4019
160
731
2

]/1

Rep. A 532/93 Z ON. 14-07-1993

]/1
1/1

Rep. A 5909/2005 Z ON. 27-10-2005
Rep. A 5909/2005 Z ON. 27-10-2005

III

Rep. A 2864/200 I z dn. 26.07.200 I

III
III

Rep. A 1373/2005 Z ON. 16.03.2005
Rep. A 5942/2011 Z ON. 24.08.2011

NR AKTU NOTARIALNEGO

Rep. A Nr 7818/2011 z dn. 03.11.2011
2
1942
2006

Wierzytelnosci Gminy Swiytochlowice na dzien 31 grudnia 20 lOr. oraz na dzien 31 grudnia
2011 r. przedstawia ponizsza tabela nr 5:

Tabela or 5

Wyszczegolnienie
-1
Naleznosci ogolem
w tym naleznosc z
tytulu udzielenia
gwarancji i poryczen
Samodzielnemu
Publicznemu
Zakladowi Opieki
Zdrowotnej pn.
Zespol Opieki
Zdrowotnej w
Swi ytochlowicach

Stan na 31.12.2010 r.
-2
45433437,66

Stanna31.12.2011 r.

1 498 645,93

3 962657,70

Zmiana (3-2)
-4
8800607,09

"

-.)

54 234 044,75

2464011,77

Gmina Swiytochlowice posiada akcje w 4 spolkach akcyjnych oraz udzialy
w 4 sp61kach z ograniczonC! odpowiedzialnosciC!.
Wartosc akcji i udzia16w Gminy Swiytochlowice na dzien 31.12.2011 r w sp61kach prawa
handlowego

wynosila:

10 627

400

z1.

Liczba

wartosc

akcji

oraz

udzia16w

w stosunku do stanu na dzien 31.12.20 lOr. nie ulegla zamianie .
Informacje dotyczC!ce udzia16w Gminy Swiytochlowice w sp61kach prawa handlowego
znajdujC! siy w ponizszej tabeli.
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UDZIAt. Y GMINY SWI~TOCHt.OWICE W SPOt.KACH PRAWA HANDLOWEGO WEDt.UG STANU NA 31 GRUDNIA 2011 R.

Tabela

L.p. 1

Dr

6

1

Podmiot

Miejskie Przedsiybiorstwo
Gospodarki Komunalnej w
Swiytochlowicach Sp. z 0.0.
2 ITramwaje Slqskie S.A.

[-

Adres

ISwiytochlowice ul.

K·t 1 kl d
apt a za a owy

l-

'

Og61na liczba
. 16 wa
I k CJI
..
ud zla

10000

--Liczba
udzia/6w/akcji
gminy w Sp6lce

Wartosc jednego
udzialu

Wartosc
udzia/6w/akcji
gminy w Sp6/ce

--

--

57815 1

5000000 zl l

145278 !

116230 880 zl l

11623088 1

522500 1

10 zl l

5225000 zl

23650 1

125301200 zl !

. 1253012 1

200 1

100 zl l

20000 zl

12 467 000 zl l

12467 1

10 1

1 000 zl l

10000 zl

10000

500 zl

5000000 zl

Lagiewnicka 76
jChorzow
ul. Inwalidzka 5

3 IGomoslqskie Towarzystwo
Lotnicze S.A.

Katowice
AI. Korfantego 38

4

Katowice
ul. Powstancow 17

IGomoslqska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

Nr KRS

-T

,

r

65064 1

r

42193 1

52 800 zl l

22 1

21

I 200 zl l

2400 zl

69503 1

515 000 zl l

5140 ,

10 1

100 zl l

I 000 zl

183408 1

50000 zl l

100 1

20 1

500 zl l

10000 zl

214290 1

16 601 000 zl l

13828 1

359 1

I 000 zl l

359000 zl

.

5 IGoniec
G6rnoslqski Sp. z
6

Chorzow
ul. Dqbrowskiego 6

0.0.

Miydzykomunalna Sp61ka
Akcyjna Municipium

Warszawa
ul. Uprawna 3

7 I Slqska Telewizja Miejska Sp. Swiytochlowice
ul. Bytomska 40
z 0.0.
-

8 ISlqski Park
Przemyslowo Technologiczny Sp. z

- I

Ruda Slqska
ul. Szyb Walenty 26
0.0.

15

3. Dane

0

zmianach w stanie mienia I{omunalnego, w zakresie okreslonym w pkt.l i 2.

W 2011 r. nastqpila zmiana w stanie mienia komunalnego w Gminie Swiytochlowice
poprzez sprzedaz nastypujqcych nieruchomosci :
•

168 lokali mieszkalnych ich najemcom - z zastosowaniem 90% ulgi ( dane dotyczqce
sprzedanych

lokali

w zal~cznikach nr 1 -

•

mieszkalnych

90%

z

bonifikatq

znajdujq

Sly

nr 3 ) ;

2 lokali mieszkalnych ich najemcorn - z zastosowaniem 75 % ulgi (dane dotyczqce
sprzedanych

lokali

mieszkalnych

75%

z

bonifikatq

znajdujq

Sly

w zal~czniku nr 1 );

•

I lokalu mieszkalnego jego naJemcy - z zastosowaniem 55% ulgi (dane dotyczqce
sprzedanego

lokalu

mieszkalnego

55%

z

bonifikatq

znajdujq

Sly

w zal~czniku nr 1 );

•

51 lokali mieszkalnych ich najemcom - z zastosowaniem 95 % ulgi ( dane dotyczqce
sprzedanych

lokali

mieszkalnych

95%

z

bonifikatq

znajdujq

Sly

w zal~czniku nr 4 );

Zbiorcza informacja dotyczqca sprzedazy wyzej wymienionych lokali mieszkalnych
znajduje siy w
•

zal~czniku

nr 5;

4 lokali mieszkalnych w drodze przetargu ( informacje na ten tern at znajdujq Sly
w zal~czniku nr 6 );

•

68 nieruchomosci zbytych w formie przetargu oraz w drodze bezprzetargowej
- informacj y w tym zakresie przedstawia zal~cznik nr 7 ( informacje dotyczqce
sprzedazy nieruchomosci z wylqczeniem nieruchornosci lokalowych w 2011 r. zaWlera
zal~cznik

nr 8 ).

Stan prawny w zakresie posiadanego przez Gminy Swiytochlowice prawa uzytkowania
wieczystego do nieruchomosci, w stosunku do roku ubieglego - nie ulegl zrnianie .

Gmina

Swiytochlowice

w

roku

20 II

oddala

w

trwaly

zarzqd

nastypujqce

(dzialki

nr 574/81

nieruchomosci na rzecz:
•

Gimnazjum N r 5 przy ul.
i 571 /85

0

Wojska

Polskiego

lqcznej powierzchni 5901 m\

Decyzja Nr GN/BC/6844/3/2011

Prezydenta Miasta Swiytochlowice z dnia 3.08.20 Ii r.

16

75

•

Szkoly Podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej
i 13181147

° lqcznej powierzchni 3673 m

2

)

10 (dzialki nr 4871148

Decyzja Nr GN/BC/6844/4/2011

Prezydenta Miasta Swiytochlowice z dnia 3.08.2011 r.
•

Centrum Integracji Spolecznej i Miejskiego Zarzqdu Budynkow Mieszkalnych
przy ul. Sqdowej 1 (dzialki nr 1002113, 10041187 i 400/55
powierzchni 809 m

2

).

° lqcznej

Decyzja Nr GN/BC/6844/5/20 11 Prezydenta Miasta

Swiytochlowice z dnia 10.11.2011 r.

4.

Dochody uzyskane z tytulu wykonvwania prawa wlasnosci

innych praw

rna i.. tkowych.

Na rok 2011 zaplanowane zostaly wplywy z mlema komunalnego w kwocie:
9.216.199,00 zl
Realizacja planu na 31 grudnia 2011 r. przedstawia si y nastypujqCo:
Tabela Dr 7

P Ia n

Lp.

Wykonanie

0/0

Zrodla dochodow

Dochody z uzytkowania wieczystego,

1.

2.

uzytkowania i zarzqdu

700 000,00 zl

704 865,09 zl

100,70

681 000,00 zl

573 982,66 zl

84,29

7256949,00 zl

3 897047,59 zl

53,7

40000,00 zl

18530,04 zl

46,33

36 000,00 zl

33247,56 zl

92,35

502 250,00 zl

122 811,94 zl

24,45

9216 199,00 zl

5 350484,88 zl

58,05

Dochody z dzierZaWY gruntow

Wplywy ze sprzedaZy mienia
3.

4.

komunalnego

Przeksztakenie prawa uzytkowania
wieczystego w prawo wlasnosci

5.

Pozostale dochody

6.

25% dochodow z tytulu gospodarowania
mieniem skarbu pans twa

7.

Razem:
17

5. lone dane i informacje

0

zdarzeniach maj<lcych wplyw na stan mienia Gminy Swietochlowice.

W 2011 r. wydano 4 nast<tpujqce decyzje administracyjne w sprawie przeksztakenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo w!asnosci.
Tabela

Dr
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PRZEKSZTAt.CENIE PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO Wt.ASNOSCI 2011 r.

-

Lp.

NR DECYZJI

GN/AS/6826/1/6/2011
dnia 2011.08.25

OPIS
NIERUCHOMOSCI

z ul. Topolowa nr 7

WARTOSC
WYNIKAJACA
ZOPERATU
SZACUNKOWEGO

OPt.ATA
WZt..

BONIFIKATA

WPt.YW
WZt..

59680,00 zj
36405,00 zj

23275

90%

2327,5

Gmina

60 123,00 zj
37276 ,00 zj

22847

90%

2284,7

Barbara Skarb Paristwa

84286,00 zj
64900,00 zj

19386

90%

1938,6

46850,00 zj
33732,00 zj

13118

Bez

13118

UZYTKOWNIK
WIECZYSTY

Wt.ASCICIEL

Majgorzata Zeprzajka

Gmina

1.
GN/AS/6826/4/9/2011

ul. Lipowa nr 54

Jacek Stojpiec

3.

GN/AS/6826/6/11/2011

ul. Matki Polki nr 8

Janusz
Mazur

4.

GN/AS/6826/7/12/2011

ul. Akacjowa nr 5

Agnieszka
Rachtan- Gmina
Barczyriska

2

-

i

-

- -

18

Na dzieil 31 grudnia 20 II r. struktura funkejonowania gruntow wydzierzawionyeh przez
Gminy Swiytoehlowiee przedstawia siy nastypuj~eo:

Struktura funkejonalna
gruntow wydzierzawionyeh

Powierzehnia w m 2
stanna31.12.2011 r.

eel: handlowo-uslugowy,
magazynowo-skladowy,
gastronomia

3908,00

garaZe blaszane

1 040,00

pod parking

13 080,00

uprawy rolne

491 800,00

grunty dzierzawiony
o iIUlym przeznaezeniu

48458,00
Razem:

558286,00
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4053,33
9276,99
5 728,39
9857,58

824,31
1 488,55
282,97
0,00
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POt.c2ENIE
AKT
DATA ZAWARCIA
(UUCA I NUMER
NOTARIALNY
AKTU
REP. -A
DOMU)
NOTARIALNEGO

1312/2011
6511/2011
9334/2011
9402/2011

25.02 .2011
19.09.2011
23.12.2011
29.12 .2011

G6rnicza 83/5
Polaka 28a/3
Dworcowa 15/9
Wodna 6d/7
Razem:

urn.

POW.
LOKALU
(m2)

-

WARToSC LOKALU
WYNI~CA

WY80KO~
ZOPERATU
WADIUM (a.)
SZACUNKOWEGO
(a.)

.

-

nr 6 - WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH W ROKU 2011 ~ PRZETARGI

CENA
NABYCIA
(Zt.)

KOSZT
WYCENY
(n.)

PIERWSZA OPUTA Z
TYTUt.U urmcOWANIA
WlECZVSTEGO
GRUNTU (Zt.)
VAT

37,07
36,77
20,84
37,25

66170
54824
23508
94503

6000
4000
1 000
6000

60600
35350
16 160
75000

106,14
107,01
107,01
107,01

131,93

239005

17000

187 110

427,17

-

-

-

-

-

-
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Rep. A Nr 266/2011
12.01 .2011

Sprzedai: w drodze
bezprzetargowej

2

12011

Sprzedai: 5 lokali na
rzecz najemc6w

43 927,38

3

07.02.2011

Sprzedai: 1 lokalu na
rzecz najemc6w

10294,00

4

Rep. A Nr 1312/2011
25.02.2011

I przetarg

5

03.03.2011

Sprzedai: 1 lokalu na
rzecz najemc6w

1

ul. Pi~kna dzialka 3088
o pow. 133 m2

ul. G6rnicza 83/5

16700,00

66170,00

16700,00

60600,00
11491 ,00

ul. Polna
dzialki 1978/50 0 pow.
66 m2 i 2952/50 0 pow.
32m2

6

Rep. A Nr 1778/2011
15.03.2011

Sprzedai: w drodze
bezprzetargowej

7

18.03.2011

Sprzedai: 1 lokalu na
rzecz najemc6w

8320,00

24.03.2011

Sprzedai: 1 lokalu na
rzecz najemc6w

9156,00

03.2011

Sprzedai: 5 lokali na
rzecz najemc6w

8
9

03.2011
10
03.2011
11

Sprzedai: lokali na
rzecz najemc6w
(bonifikata 95%)

12300,00

12300,00

dot. ul. Chopina 12, ul.
Nowej 12, ul. Chopina
21-21a

72 492,04

Sprzedaz 4 lokali na
rzecz najemc6w
(bonifikata 90%)

43949,46

I przetarg

ul. Szpitalna 2
dzialki 4074, 4075/1 ,
4081,4079,2725/152
o l'lcznej pow. 776 m2

147000,00

202000,00

ul.Zelazna
dzialka 1026/3
o pow. 4145 m2

328000,00

303000,00

-

12

13

Rep. A Nr 3051/2011
09.05.2011

" przetarg

12.04.2011

Sprzedai: 1 lokalu na
rzecz najemc6w
ul. Katowicka 1

54 683,70

28.04.2011

sprzedai: 6 lokali na
rzecz najemc6w
(95%bonifikaty)

ul. Katowicka 4/8

7405,80

16

28.04.2011

sprzedai: lokalu
mieszkalnego na rzcz
najemcy

17

0504.2011

Sprzedai: 1 lokalu na
rzecz najemc6w

7 963,00

28.04.2011

Sprzedai: 1 lokalu na
rzecz najemc6w

12 456,00

15

18

19

Rep. A Nr 3045/2011
09.05.2011

Sprzedai: w drodze
bezprzetargowej

20

04.2011

Sprzedai: 3 lokali na
rzecz najemc6w

15129,00

49425,00

Rep. A Nr 3039/2011
09.05.2011

14

20541,00

16792,16

ul. Zelazna dzialki nr
15140 pow. 939 m2,
57/30 pow. 1748 m2,
56/2 0 pow. 1325 m2.
81/30 pow. 38 m2

272 767,00

272767,00
27327,67

372 690,00

-

335503,41

21

Rep. A Nr 3241/2011
16.05.2011

Oddanie W uiytkowanie
wieczyste w drodze
bezprzetarQowej

ul. przemyslowa
dzialka nr 1374/1 0
pow. 88 m2

1 837,50 - I op/ata

1837,50

2260,12

III przetarQ

ul. Ceramiczna
dzialka 4072
o pow. 8866 m2

701 700,00

363600,00

447228,00

ul. Szkolna/ul. Polna
dzialka nr 4083/1 0
pow. 959 m2

115790,00

115790,00

142421,70

Rep. A Nr
1280/2011

22

24.10.2011

23

Rep. A Nr 3846/2011
07.06.2011

Sprzedai w drodze
bezprzetargowej

24

05.2011

Sprzedai 2 lokali na
rzecz najemcDw

13363,71

05.2011

Sprzedai 6 lokali na
rzecz najemcDw

38871 ,46

05.2011

sprzedai 3 lokali
mieszkalnych na rzecz
najemcDw - 90%

30189.40

05.2011

sprzedai 4 lokali
mieszkalnych na rzecz
najemcDw - 95 %
bonifikaty

01 .06.2011

Sprzedai 2 lokali na
rzecz najemcDw

24 842,00

29

13.06.2011

Sprzedai 4 lokali na
rzecz najemcDw

37409,56

30

21.06.2011

Sprzedai 5 lokali na
rzecz najemcDw

57 095,42

31

06.2011

Sprzedai 3 lokali na
rzecz najemcDw

27 188,25

32

06.2011

sprzedaz 7 lokali
mieszkalych na rzecz
najemcDw - 90%
bonifikaty

65 760,41

33

27.06.2011

Sprzedai 1 lokalu na
rzecz najemcDw

9854,00

34

29.06.2011

Sprzedaz 2 lokali na
rzecz najemcDw

20 823,00

07.2011

sprzedai 9 lokali
mieszkalnych z
bonifikatq 90%

91505.17

36

07.2011

sprzedaz 3 lokali
mieszkalnych z
bonifikatq 95%

10739, 10

37

07.2011

Sprzedai 13 lokali na
rzecz najemcDw

128588,06

07.2011

Sprzedai 3 lokali na
rzecz najemcDw

27 899,00

08.2011

Sprzedai 7 10kali na
rzecz najemcDw

67587.54

40

06.09.2011

Sprzedaz 2 lokali na
rzecz najemcDw

15 415,69

41

08.2011

Sprzedai 2 lokali na
rzecz najemcDw

14861 ,00

42

08.2011

sprzedai 4 lokali
mieszkalnych na rzecz
najemcDw - 90%
bonifikaty

50 553,36

43

Rep. A Nr 6511/2011
1909.2011

IV przetarg

25

26

27
28

35

38
39

ul. Morcinka 7

16768,00

ul. Polaka 28a/3

54824,00

35350,00

44

09.2011

sprzedai: lokali
mieszkalnych z
bonifikatCl 90%

24 616,54
ul. Chopina 1, ul.
Chopina 8, ul.
POcztowa 18, ul.
Matejki 5-7

45

09.2011

sprzedai: lokali
mieszkalnych z
bonifiakta 95%

46

09.2011

Sprzedai: 9 lokali na
rzecz najemc6w

47

09.2011

Sprzedai: 11 lokali na
rzecz najemc6w

48

rep. A Nr 7329/2011
17.10.2011

Sprzedai: przyleqlosci

49

05.10.2011

Sprzedaz 4 lokali na
rzecz najemc6w

50

Rep. A Nr 7205/2011
12.10.2011

Sprzedaz w drodze
bezprzetarqowej

51

12.10.2011

Sprzedai: 2 lokali na
rzecz naiemc6w

20 574,26

52

10.2011

Sprzedai: 5 lokali na
rzecz najemcow

49291 ,26

10.2011

Sprzedai: 4 lokali na
rzecz najemc6w - 90 %
bonifikaty

47779,02

10.2011

sprzedai: 4 lokali na
rzecz najemc6w - 95%
bonifikaty

16653,80

21.10.2011

Sprzedai: 1 lokalu na
rzecz najemcow

8005,41

26.10.2011

Sprzedai: 1 lokalu na
rzecz najemc6w

9 493,61

58

11.2011

Sprzedai: 7 lokali na
rzecz najemcow

68771,72

59

11.2011

Sprzedai: 4 lokali na
rzecz najemc6w

30989,17

60

11.2011

sprzekai: 5 lokali na
rzecz najemc6w

61

Rep. A Nr 9167/2011
19.12.2011

62

Rep. A Nr 9328/2011
23.12.2011

53

54
5556
57

92761 ,01
75 469,38
123041,72

ul. Komandra dzialka
1137/20

55802

55802,00 bez VAT
35 012,07

ul. Szkolna dzialka
4086

18395,00

18 395,00

22625,85

51 007,92

Sprzedaz w drodze
bezprzetarqowej

ul. Bytomska dzialki
1537, 1539, 1540

34002,00

37 402,20

46004,70

II przetarq

ul. Szpitalna
dzialka 4080
o pow. 2249 m2

101 314,00

217150,00

267094,50

63

Rep . A Nr 6543/2011
30.12.2011

III przetarg

ul. Komandra
dzialka 3741
o pow. 1258 m2

174648,00

145000,00

178350,00

64

Rep. A Nr 9334/2011
23.12.2011

II przetarg

ul. Dworcowa 15/9

23508,00

161 60,00

65

Rep. A Nr 9402/2011
29.12.2011

III przetarg

ul. Wodna 6d/7

94503,00

75 000,00

66

12.2011

Sprzedai: 2 lokali na
rzecz najemc6w

21 221,00

67

11.2011

Sprzedai: 3 lokali na
rzecz naiemc6w

30 469,66

68

12.2011

Sprzedai: 5 lokali na
rzecz najemc6w

114828,64
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Zat~cznik nr 8 - SPRZEOAZ NIERUCHOMOSCI ( z wyt~czeniem nieruchomosci lokalowych )
W 2011 ROKU
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1

Rep. A Nr 266/2011
12.01.2011

Sprzedaz w drodze
bezprzetarqowej

2

Rep. A Nr 177812011
15.03.2011

Sprzedaz w drodze
bezprzetargowej

\.

ul. Pi~kna dzialka 3088
o pow. 133 m2
ul. Polna
dzialki 1978/500 pow.
66 m2 i 2952/50 0 pow.
32 m2

16700,00

16 700,00

20541,00

12300,00

12 300,00

15129,00

ul. Szpitalna 2
dzialki 4074, 4075/1,
3

Rep. A Nr 3039/2011
0905.2011

I przetarq

o t'lcznej pow. 776 m2

147000.00

202 000,00

II przetarg

ul. Zelazna
dziatka 1026/3
o pow. 4145 m2

328000,00

303 000,00

372 690,00

ul. Zelazna dzialki nr
15140 pow. 939 m2,
57/30 pow. 1748 m2,
56/20 pow. 1325 m2,
81/30 pow. 38 m2

272 767,00

272 767,00

335503,41

1 837,50 - I oplata

1 837,50

2260,12

Rep. A Nr 3051/2011
09.05.2011
4
Rep. A Nr 3045/2011
09.05.2011

Sprzedaz w drodze
bezprzetargowej

5

Rep. A Nr 3241/2011
16.05.2011
6
Rep. A Nr 1280/2011
24.10.2011

Oddanie w uzytkowanie
wieczyste w drodze
bezprzetargowej

ul. przemyslowa
dziatka nr 1374/1
pow. 88 m2

III przetarg

ul. Ceramiczna
dzialka 4072
opow. 8866 m2

701700,00

363600,00

447228,00

ul. Szkolna/ul. Polna
dzialka nr 4083/1 0
pow. 959 m2

115790,00

115790,00

142421,7

7
Rep. A Nr 3846/2011
07.06.2011

-

4081,4079,2725/152

Sprzedaz w drodze
bezprzetargowej

8

0

ul. Komandra dzialka

9

Rep. A Nr 7329/2011
17.10.2011

Sprzedaz przyleglosci

1137/20

55802

55802,00

10

Rep. A Nr 7205/2011
12.10.2011

Sprzedaz w drodze
bezprzetargowej

ul. Szkolna dzialka
4086

18395,00

18395,00

22625,85

11

Rep. A Nr 9167/2011
19.12.2011

Sprzedaz w drodze
bezprzetargowej

ul. Bytomska dzialki
1537, 1539, 1540

34002,00

37 402,20

46004 ,70

Rep. A Nr 9328/2011
23.12.2011

II przetarg

ul. Szpitalna
dzialka 4080
o pow. 2249 m2

101 314,00

217150,00

267094,50

ul. Komandra
dziatka 3741
o pow. 1258 m2

174648,00

145000,00

178350,00

t.C\czn ie bez vat

1 761 743,70

12

13

Rep. A Nr 6543/2011
30.12.2011

III przetarg

t.C\cznie z vat

2107650,28
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