
ZARZĄDZENIE NR PM - 2925/2020 

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 rok 

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713); art. 4 ust. 1 pkt 2, w związku 
z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920); art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z§ 18 uchwały 
nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok 
(z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 r. 
w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta 
oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 
2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 
2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/ 193/2019 z dnia 19 grudnia 
2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do zarządzenia. 

§ 4. Odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia są naczelnicy wydziałów: Budżetu i Analiz; 
Księgowości; Zdrowia i Spraw Społecznych oraz dyrektorzy: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny; Centrum Ratownictwa Gliwice; Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych oraz Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam skarbnikowi miasta oraz I i III zastępcy prezydenta 
miasta. 

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezydent Miasta 

Adam Neumann 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr PM - 2925/2020 

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 15 października 2020 r. 

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów 

wydatki bieżące 

wydatki Jednostek budzetowych 

wydatki dotacJe świadczenia
D,. Nazwa Ogółem 

wynagrodzema związane "" na rzecz 
1 składki z reahzacią zadam a osób 
od rnch ,eh b1ezące fizycznych 

naliczane statutowych 

zadań 

851 Ochrona zdrowia 0,00 -71 273,00 -71 273,00 -6731,00 -90 542,00 0,00 0,00 

Ogółem 0,00 -97.273,00 -97.273,00 -6.731,00 -90.542,00 0,00 0,00 

wydatki 
na programy 
finansowane 
z udziałem 

mowa w s 

ustlokt213 

0,00 

0,00 

wypłaty z tytułu 
poręczeń 

1 gwaranc11, 

przypadaiące 
do spłaty 

w danym roku 
budzetowyrn 

(-) zmn1e1szeme, () zw1ększerne 

wydatki majątkowe 

mwestycJe 1 zakupy 
mwestycyJne, w tym 

na programy ,alrup wrnes1erne 
obsługa finansowane 1 ob1ęc1e wkładów 
dlu§;" z udziałem środków, akCJl do spółek prawa 

o których mowa 1 udziałów handlowego 

w art Sust 1 
okt213 

0,00 0,00 97 273,00 97 273,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 97.273,00 97.273,00 0,00 0,00 
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Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr PM - 2925/2020 

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 15 października 2020 r. 

(-) zmn1e1szeme, () zw1ększerne 

wydatki bieżące 

wydatki Jednostek budzetowych 

świadczema
D,. Rozdz. N�= Ogółem wydatki dotacJe na 

na rzecz 
wynagrodzema związane zadama 

osób
1 składki od rnch z reahzacią ich b1ezące 

fizycznych
naliczane statutowych 

zadań 

851 Ochrona zdrowia 0,00 -97.273,00 -97.273,00 -6.731,00 -90.542,00 0,00 0,00 

85111 Szpitale ogólne 71 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85154 Przec1wdziałarne alkohohzmow1 -31 211,00 -31 211,00 -31 211,00 -6731,00 -24 480,00 0,00 0,00 

85195 Pozostała działalność -66 062,00 -66 062,00 -66 062,00 0,00 -66 062,00 0,00 0,00 

Ogółem 0,00 -97.273,00 -97.273,00 -6.731,00 -90.542,00 0,00 0,00 

wydatki 
na programy 
fmansowane 
z udziałem 
środków, 

o których mowa 

w art Sust 1 
okt213 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

wydatki majątkowe 

wypłaty mwestycJe 1 zakupy 
z tytułu mwestycyJne, 

poręczeń w tym na programy ,alrup 
wrnes1erne 
wkładów

1 gwaranc11, obsługa fmansowane 1 ob1ęc1e 
przypadaiące długu z udziałem akCJl 

do spółek 

do spłaty środków, o których 1 udziałów 
prawa 

handlowego
w danym roku mowa w art 5 ust 1 
budzetow•= okt213 

0,00 0,00 97.273,00 97.273,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 97 273,00 71 273,00 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 97.273,00 97.273,00 0,00 0,00 
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Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr PM - 2925/2020 

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 15 października 2020 r. 

(-) zmme1szerne, () zw1ększerne 

D,. Rozdz. WyszczególnienieI I Pran 
Dotacje udzielane z budżetu miasta 

dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe 

Il. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 97.273,00 97.273,00 0,00 0,00 

851 I I Ochrona zdrowia 97.273,00 97.273,00 0,00 0,00 

I 85111 I Szpitale ogólne 71 273,00 97 273,00 0,00 0,00 

Ogółem 97.273,00 97.273,00 0,00 0,00 
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Uzasadnienie 

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów 

Uzasadnienia patrz Ad. 2. 

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta 

Zmiana w dziale 851, rozdział 85111 -zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 97.273,00 zł na zakup, 
dla Szpitala Miejskiego nr 4, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do terapii pacjentów z COVID-19. Środki 
w kwocie 31.211,00 zł zostały przeniesione z programu ,,Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych", w związku z rezygnacją z realizacji części zadań, ze względu na pandemię. 

Ad. 3. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

Zwiększenie w dziale 851, rozdziale 85111, dotacji celowych o kwotę 97.273,00 zł, na zakup dla Szpitala 
Miejskiego nr 4 sprzętu i wyposażenia niezbędnego do terapii pacjentów z COVID-19. 

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 
1.497.485.867,61 zł (z tego: dochody bieżące 1.294.081.221,94 zł, dochody majątkowe 203.404.645,67 zł), plan 
wydatków 1.709.368.402,55 zł. 
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