
 
 

AUTOPOPRAWKA  
do druku nr 16 

 
 
1/ Dokonać stosownych zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej 
wynikających z autopoprawek dotyczących zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta 
Mysłowice na 2023 rok, autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej oraz zarządzeń 
prezydenta. 
 
2/ Ponadto dokonać zmian w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”  
w następujący sposób:  
 
a/ Dokonując zmiany na zadaniu „Zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów 
niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych dla rodziców/opiekunów w roku 
szkolnym 2022/2023”, zwiększając plan wydatków w 2023 roku o kwotę 50.000,00 zł, łączne 
nakłady finansowe wynoszą 520.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 380.000,00 zł. 
 
b/ Dokonując zmiany na zadaniu „Budowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wraz z salą 
gimnastyczną w dzielnicy Larysz”, zwiększając plan wydatków w 2024 roku o kwotę 
100.000,00 zł, zwiększając plan wydatków w 2025 roku o kwotę 50.000,00 zł, łączne nakłady 
finansowe wynoszą 40.150.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 39.850.000,00 zł. 
 
c/ Dokonując zmiany na zadaniu „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji 
poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w 
budynkach mieszkalnych - etap II”, zwiększając plan wydatków w 2023 roku o kwotę 
1.822.499,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 14.488.647,00 zł, limit zobowiązań 
wynosi 1.822.499,00 zł. 
 
d/ Dokonując zmiany na zadaniu „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji 
poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w 
budynkach mieszkalnych - etap IV”, zwiększając plan wydatków w 2023 roku o kwotę 
5.503,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 11.461.441,00 zł, limit zobowiązań wynosi 
5.503,00 zł. 
 
e/ Dokonując zmiany na zadaniu „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji 
poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w 
budynkach mieszkalnych - etap III”, zmniejszając plan wydatków w 2023 roku o kwotę 
1.330.846,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.669.095,00 zł, limit zobowiązań 
wynosi 0,00 zł. 
 
f/ Dokonując zmiany na zadaniu „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w 
ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną 
infrastrukturą”, zmniejszając plan wydatków w 2023 roku o kwotę 457.692,00 zł, łączne 
nakłady finansowe wynoszą 25.728.310,00 zł, limit zobowiązań wynosi 361.053,00,00 zł. 
 
g/ Wprowadzając zadanie pn. „Remont przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. 
Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2022 – 2023, plan 
wydatków w roku 2023 w kwocie 313.260,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 
354.814,00 zł, limit zobowiązań wynosi 313.260,00 zł. 
 
h/ Wprowadzając zadanie pn. „Budowa zatoki autobusowej w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w 
Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2022-2023, wprowadzając plan wydatków 
w 2023 roku w kwocie 10.000,00 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 45.398,00 zł, limit 
zobowiązań wynosi 10.000,00 zł. 



 
i/ Wykreślając zadanie pn. „Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia 
podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach - PT + wykonawstwo.  
 
 
3/ Dostosować zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej do prawidłowych wielkości 
wynikających ze zmian w budżecie oraz realizacji ujętych w niej wartości w kolejnych latach 
budżetowych.   

 
4/   Dokonać stosownych zmian w uzasadnieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mysłowice wynikających z niniejszej autopoprawki oraz zmian prognozowanych wielkości  
na lata następne. 
 
5/    W pozostałym zakresie projekt uchwały nie ulega zmianie. 
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