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Załącznik do pisma nr I.0012.1.2014.AN z dnia 19 wrze śnia 201r.

Informacja dotycz ąca punktu 2 porządku obrad Komisji Rewizyjnej
w dniu 30 września 2014r. — Kontrola dzia łalności Prezydenta Miasta
w zakresie zada ń realizowanych przez Wydzia ł Informatyki

I. Informacja o zakresie działania i strukturze Wydziału Informatyki
A. Zadania Wydziału Informatyki
Zadania Wydziału Informatyki okre ślone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Urz ędu
Miasta Katowice, w którym jako g łówny zakres działalności Wydziału wskazane zostały:
obsługa informatyczna Urzędu, obsługa techniczna serwera informatycznego www
Urzędu, informatyczna obs ługa infrastruktury informacji przestrzennej. W ramach
powyższego do zadań Wydziału Informatyki należą w szczególno ści:
1. Zadania w zakresie informatycznej obs ługi Urzędu, w tym:
a. Organizacja, nadzór i koordynacja wdra żania systemów informatycznych
w Urzędzie.
b. Określanie zakresu komputeryzacji, wybór sprz ętu i programów odpowiednio
do przewidywanych zada ń.
c. Wykonywanie prac związanych z modyfikacj ą istniej ących oraz doborem
nowych programów wynikaj ących ze zmian stanu prawnego i przepisów
dotyczących zadań administracji samorz ądowej oraz z wymagań
użytkowników.
d. Prowadzenie dokumentacji zwi ązanej z komputeryzacj ą Urzędu oraz innych
dokumentów dotyczących komputeryzacji.
e. Wykonywanie prac zwi ązanych z bieżącą obsługą zainstalowanych systemów
informatycznych - tworzenie kopii zapasowych baz danych, profilaktyka
antywirusowa, bieżąca obsługa sprzętu komputerowego.
f. Dbałość o zachowanie bezpiecze ństwa przy dostępie do danych osobowych
w celu ich ochrony zgodnie z ustaw ą o ochronie danych osobowych.
g. Administrowanie zasobami sieciowymi Urz ędu oraz bazami danych.
h. Kontrola przestrzegania ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych
w pracy z systemami informatycznymi Urz ędu.

i. Dokonywanie zakupów zwi ązanych z komputeryzacj ą zgodnie z ustaw ą Prawo
zamówień publicznych.
i- Merytoryczny nadzór nad umowami zawieranymi z wykonawcami zada ń
zlecanych do wykonania.
k. Prowadzenie szkoleń w zakresie obs ługi komputera i pracy z zainstalowanymi
programami dla pracowników Urz ędu.
1. Nadzór nad prawid łowym działaniem systemu telefonicznego Urz ędu,
a w szczególno ści:
i. przygotowywanie wydruków z taryfikacj ą rozmów wychodzących
z Urzędu,
ii. przydzielanie odpowiednich uprawnie ń użytkownikom i grupom
użytkowników,
iii. przydzielania poszczególnych numerów telefonów,
iv. konserwacja i rozbudowa sieci telefonicznej Urz ędu.
m. Współpraca z innymi jednostkami obj ętymi procesem komputeryzacji
w ramach projektów obejmuj ących różne jednostki administracji publicznej.
n. Współpraca z wojewódzkimi organami administracji rz ądowej i samorz ądowej
w zakresie prowadzonych komputerowo rejestrów pa ństwowych.
2. Zadania w zakresie informatycznej obs ługi wizerunku Miasta Katowice, w tym:
a. Administrowanie serwerem www Urz ędu.
b. Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urz ędu Miasta Katowice.
3. Zadania w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej, w tym:
a. Obsługa sprzętowa infrastruktury informatycznej przy prowadzeniu
przedsi ęwzięć informatycznych zwi ązanych z rozwojem Infrastruktury
Informacji Przestrzennej w Urz ędzie.
4. Zadania w zakresie prowadzenia projektów dotycz ących „Społeczeństwa
Informacyjnego" realizowanych na rzecz Miasta Katowice, w tym:
a. Przygotowywanie propozycji projektów dotycz ących infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego miasta Katowice.
b. Prowadzenie projektów dotycz ących infrastruktury spo łeczeństwa
informacyjnego miasta Katowice zatwierdzonych do realizacji.

c. Organizowanie i prowadzenie szkole ń dla przedstawicieli jednostek
organizacyjnych w zakresie obs ługi systemów przekazywanych do jednostek
w związku z realizacj ą projektów dotyczących infrastruktury spo łeczeństwa
informacyjnego miasta Katowice.
d. Współpraca z KZK GOP przy realizacji projektu „ Śląska Karta Usług
Publicznych".
5. Opracowywanie projektów zarz ądzeń Prezydenta, zarz ądzeń wewnętrznych
Prezydenta oraz projektów uchwa ł Rady Miasta w zakresie dzia łania Wydziału.

B. Struktura Wydziału Informatyki
Wydział Informatyki liczy 28 etatów, struktura etatów przedstawia si ę następuj ąco:
Naczelnik Wydziału, Z-ca Naczelnika, dwóch Kierowników Referatów, 1 G łówny
Specjalista, 14 Inspektorów, 2 Podinspektorów, 4 Informatyków, 2 telefonistów
i aktualnie 1 vacat (og łoszony konkurs na Podinspektora). W sk ład Wydziału
Informatyki wchodzą:
1. Referat Zarz ądzania Infrastruktur ą Informatyczną, odpowiedzialny
w szczególno ści za administrowanie, monitorowanie, rozwój oraz bie żącą
obsługę infrastruktury informatycznej w zakresie urz ądzeń sieci
komputerowej, UPS, serwerów, stacji roboczych i systemów operacyjnych
w celu zapewnienia odpowiedniej pracy wykorzystywanych w Urz ędzie
aplikacji i systemów dziedzinowych, obs ługę centrali telefonicznej. Referat
wraz z kierownikiem liczy 12 osób. Referat podleg ły jest bezpo średnio
Naczelnikowi Wydzia łu.
2. Referat Wdro żeń, Rozwoju i Utrzymania Aplikacji, odpowiedzialny
w szczególno ści za organizacj ę, nadzór i koordynacj ę wdrażania
dziedzinowych systemów informatycznych i aplikacji u żytkowych,
administrowanie dziedzinowymi systemami informatycznymi i aplikacjami
użytkowymi, administrowanie internetowym portalem miejskim oraz
Biuletynem Informacji Publicznej Urz ędu Miasta Katowice. Referat wraz
z kierownikiem liczy 10 osób. Referat podleg ły jest bezpo średnio z-cy
Naczelnika Wydziału.
3. Zespół ds. Katalogu Usług PeUP, odpowiedzialny w szczególno ści za zadania
związane z obsługą katalogu usług na Platformie elektronicznych Us ług
Publicznych utworzonej w ramach projektu System Elektronicznej
Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP. Zespó ł liczy 2 osoby
i podległy jest bezpo średnio z-cy Naczelnika Wydzia łu.
4. Stanowisko ds. finansowo-księgowych — 1 osoba odpowiedzialna
w szczególności za prowadzenie spraw zwi ązanych z finansami Wydzia łu

Informatyki oraz prowadzenie Ksi ęgi Zarządzania Procesami Wydzia łu
Informatyki podległa jest bezpo średnio z-cy Naczelnika Wydzia łu.
5. Sekretariat — 1 osoba odpowiedzialna w szczególno ści za prowadzenie spraw
kancelaryjno - biurowych sekretariatu Wydziału, podległa bezpośrednio
Naczelnikowi Wydziału

II. Informacja o bud żecie Wydziału Informatyki i jego realizacji w 2013
roku.

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach ogó łem

21 014 610,00 zł.

w tym: bieżące

2 739 098,00 zł.

maj ątkowe

18 275 512,00 zł.

Wykonano ogółem
w tym:

18 679 957,35 zł, co stanowi 88,9 % planu po
zmianach

bieżące

2 390 642,09 zł, co stanowi 87,3 % planu po
zmianach

maj ątkowe

16 289 315,26 zł, co stanowi 89,1% planu po
zmianach

Wykonanie środków budżetowych w poszczególnych dzia łach przedstawia si ę następuj ąco:

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdzia ł 75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Zadania własne — Wydatki bieżące
Wydatki związane z realizacj ą zadań statutowych

Plan po zmianach ogółem

3 000,00 zł.

Wykonano ogółem

2 822,88 zł., co stanowi 94,1 % planu po
zmianach

Zadanie: Dostęp do Internetu w jednostkach pomocniczych
Cel: Zapewnienie dostępu do Internetu w jednostkach pomocniczych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
W powyższym paragrafie poniesiono wydatki z tytu łu dostępu do Internetu w jednostkach
pomocniczych przy ul. Wiosny Ludów 24, Kwiatkowskiego 8, Stellera 4 i Uniczowska 36.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdzia ł 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Zadania własne — Wydatki bieżące
Plan po zmianach ogółem

2 644 274,00 zł.

Wykonano ogółem

2 293 960,21 zł., co stanowi 86,8 % planu po
zmianach
Dotacje na zadania bieżące

Plan po zmianach
Wykonanie

36 955,00 zł.
36 954,79 zł., co stanowi 100,0 % planu po
zmianach

Zadanie: Rezerwacja cz ęstotliwości radiowych w zakresie 3.600 — 3.800 MHz
Cel: Zapewnienie bezprzewodowych usług cyfrowych na obszarze miasta Katowice
2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W powyższym paragrafie poniesiono wydatek z tytu łu przekazania do miasta Gliwice dotacji
na pokrycie opłaty rocznej za rezerwacj ę częstotliwości radiowych do wykorzystania w
sieciach typu punkt — wiele punktów, na obszarze przetargowym 24.2. w cz ęści przypadaj ącej
na miasto Katowice zgodnie z Porozumieniem o Wspó łpracy z dnia 22 kwietnia 2008 r.
podpisanym przez Prezydenta Miasta Katowice.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

44 045,00 zł.
39 900,00 zł., co stanowi 90,6 % planu po
zmianach

Plan po zmianach
Wykonanie

Zadanie: Usługi konsultingowe
Cel: Konsultacje zewnętrzne przedsi ęwzięć realizowanych przez Urz ąd Miasta Katowice
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
W powyższym zadaniu poniesiono wydatki na pokrycie opłat za usługi konsultacyjno —
doradcze dla Urzędu Miasta Katowice w zakresie: Technologie Informatyczne „Zarz ądzanie
Projektami, współpraca w projekcie IBM Smart City, uczestnictwo w kampanii promocyjnej
skierowanych do inwestorów w 2013 r."

Wydatki związane z realizacj ą zadań statutowych
Plan po zmianach ogółem

2 563 274,00 zł.

Wykonano ogółem

2 222 640,42 zł., co stanowi 86,7 % planu po
zmianach

Zadanie: Utrzymanie komputerowych stanowisk pracy
Cel: Zapewnienie efektywnego stanowiska pracy
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach
Wykonanie

303 460,00 zł.
283 001,43 zł., co stanowi 93,3 % planu po
zmianach

Z powyższego paragrafu poniesiono wydatki z tytu łu:
— zakupu akcesoriów komputerowych dla potrzeb magazynu podr ęcznego
— dostawy do UM K-ce sprz ętu komputerowego :II cz. Dostawa drukarek oraz urz ądzeń
wielofunkcyjnych
— zapewnienia dostępu do Internetu WIFI na potrzeby OFF Festival
— dostawy do UM K-ce drukarek oraz urz ądzeń wielofunkcyjnych
— zakupu programu Image Comparer Business License (5 licencji)
— zakupu 40 szt. pakietu biurowego Microsoft Office 2013 Standard

Zadanie: Ciągłość pracy systemów teleinformatycznych

Cel: Zapewnienie ci ągłości pracy systemów teleinformatycznych
§ 4270 Zakup usług remontowych
Plan po zmianach
Wykonanie

231 774,00 zł.
151 656,67 zł., co stanowi 65,4 % planu po
zmianach

Z powyższego paragrafu poniesiono wydatki z tytu łu opłat za:
-

-

konserwacje i naprawy central telefonicznych (DGT, Panasonic, HiPath 3550, KXT 616,
Samsung DCS),
usługę gwarancyjną (support) dla urządzeń firmy Cisco i HP.
wymianę wyświetlacza w czytniku RCP ul. Francuska 70
bieżący serwis drukarek i urz ądzeń wielofunkcyjnych
naprawę infokiosków przy ul. Pocztowej 7 i Francuskiej 70
naprawę Infokiosków "Szlak Moderny" przy ul. Ko ściuszki, Podchorążych,
Poniatowskiego
w Katowicach
naprawa plotera TCS500 Młyńska 2
rozszerzenie licencji systemu telefonii VOIP oraz naprawa kodera kart stykowych
zapewnienie wsparcia technicznego dla oprogramowania oraz urz ądzeń serwerowych
będących w posiadaniu Urz ędu Miasta Katowice

§ 4300 Zakup us ług pozostałych
Plan po zmianach

2 047 582,00 zł.

Wykonanie

1 723 936,96 zł., co stanowi 84,2 % planu po
zmianach

Zadanie: Platformy informowania mieszka ńców

Cel: Zapewnienie maksymalnego stopnia informowania mieszka ńców
Plan po zmianach

56 108,00 zł.

Wykonanie

51 557,25 zł., co stanowi 91,9 % planu po
zmianach

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki z tytułu opłat za :
— przesyłanie do interesantów powiadomie ń SMS i email z systemu Pojazd i Kierowca
— udzielenie dostępu do bramki SMS

Zadanie: Łączność teleinformatyczna

Cel: Zapewnienie łączności teleinformatycznej
Plan po zmianach

331 387,00 zł.

Wykonanie

298 549,89 zł, co stanowi 90,1 % planu po
zmianach

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki z tytu łu opłat za :
— dzierżawę miejsca na elewacji budynku biurowego o nr inwentarzowym 9/032/00127/105
w Katowicach przy ul. Dworcowej 3
— dzierżawę miejsca na budynku mieszkalnym w Katowicach przy ul. Radockiego 128 z
przeznaczeniem na zamieszczenie 4 anten i urz ądzeń WiMAX, anteny i urządzenia
radiolinii,
— dzierżawę miejsca na słupach oświetleniowych pod infrastruktur ę WiMAX w lokalizacji
lotnisko Muchowiec i kąpielisko 3 Stawy oraz staw Maroko (osiedle Tysi ąclecia),
— usługi dzierżawy miejsca w szafie teletechnicznej i powierzchni dachowej pod anteny i
urządzenia WiMAX w budynku Altus,
— dzierżawę miejsca wewnątrz budynku Ko ścioła NSJ oraz na jego elewacji po łożonego w
Katowicach przy ul. Solskiego 2, dla anten i urz ądzeń systemu WiMAX,
— eksploatacj ę włókien światłowodowych i dzierżawę kanalizacji wtórnej,
— ułożenie kabla światłowodowego w relacji budynek UM K-ce ul.M łyńska 4 - budynek
Straży Miejskiej ul.Żelazna -wydzierżawienia kanalizacji teletechnicznej na ww. trasie
— obsługę kabla światłowodowego ułożonego w relacji budynek Urz ędu Miasta Katowice
ul. Młyńska 4 — budynek Straży Miejskiej ul. Żelazna 18
— dzierżawę światłowodu — 2J w relacji ul. Młyńska 4 (serwerownia) — Pl. Wolno ści 12 a w
Katowicach (pomieszczenie serwerowni)
— zapewnienia dostępu do Internetu WIFI na potrzeby OFF Festival
Zadanie: Usługi konsultingowe

Cel: Konsultacje zewnętrzne przedsi ęwzięć realizowanych przez Urz ąd Miasta Katowice
Plan po zmianach
Wykonanie

100 000,00 zł.
5 535,00 zł., co stanowi 5,5 % planu po
zmianach

W powyższym zadaniu zakwalifikowano środki w wys. 5 535,00 zł jako niewygasaj ące z
2013 r. na podstawie Zarz ądzenia Nr 1889 /2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20
grudnia 2013 r. w/s wykonania uchwa ły Rady Miasta Katowice w/s ustalenia wykazu
planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasaj ą z upływem roku
budżetowego 2013 oraz okre ślenia ostatecznego terminu każdego wydatku uj ętego w tym
wykazie oraz Zarz ądzenia wewnętrznego Nr 416/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia
20 grudnia 2013 r. w/s ustalenia dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urz ędu Miasta
planu wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasaj ą z upływem roku

budżetowego 2013. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat za przeprowadzenie audytu
projektu SilesiaNet.

Zadanie: Utrzymanie komputerowych stanowisk pracy
Cel: Zapewnienie efektywnego stanowiska pracy

Plan po zmianach
Wykonanie

1 460 087,00 zł.
1 368 294,82 zł., co stanowi 93,7 % planu po
zmianach

W powyższym zadaniu poniesiono wydatki z tytu łu opłat za :
—
-

—
-

—
—

abonament na rok 2013 — System Informacji o Środowisku dla potrzeb Wydziału
Kształtowania Środowiska
świadczenie usługi opieki technicznej (asysta, serwis)w zakresie eksploatacji systemu
informatycznego e-Lokal
asystę techniczną systemu Planowania Bud żetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w
Urzędzie Miasta Katowice
serwis oprogramowania Selwin+RWYBWIN
asystę techniczną systemu Oracle
usługi wsparcia dla portalu Katowice.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej w 2013r.
dostosowanie formularza zamówień publicznych w BIP do nowego rozporz ądzenia
aktualizacja systemu informacji prawnej LEX
aktualizacja systemu dla s łużb finansowych
aktualizacja Internetowego Serwisu Architektonicznego
asystę techniczną systemu PABS
świadczenie usługi nadzoru autorskiego, usług serwisowych modyfikacji oprogramowania
MIDAS
szkolenia użytkowników w wymiarze 78 godzin w systemie MIDAS z wersji I na wersj ę
II, uruchomienie produkcyjne nowej wersji systemu MIDAS II, Migracja danych
rzeczywistych do systemu MIDAS II, Asysta techniczna
świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania do zarzadzania odpadami
komunalnymi
abonament programu NORMA dla potrzeb Wydziału Inwestycji za okres IX 2013/VIII
2014r.
usługę współpracy przy aplikacji firmy Rekord - Rejestr Op łat z Rejestrem D łużników
(PC Dłużnik)
uruchomienie w systemie Posesja funkcji drukowania decyzji na podatnika
(niepełnoletniego lub ubezw łasnowolnionego) reprezentowanego przez przedstawiciela
ustawowego
wykonanie zmian programowych w systemach dochodowych dot. implementacji kodów
2D
zakup 40 szt. pakietu biurowego Microsoft Office 2013 Standard
usługę przeniesienia szaf serwerowych z pomieszczenia 05 do 01 w budynku przy ul.
Francuska 70

— race programowe dotycz ące wprowadzenia i kontroli limitu zaci ągniętych zobowiązań w
systemie DYSPONENT
- integracja systemu Geo-o środek firmy Hanslik z systemem Rejestr Op łat autorstwa firmy
REKORD
- świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania do zarzadzania odpadami
komunalnymi
- zapewnienie wsparcia technicznego dla oprogramowania oraz urz ądzeń serwerowych
będących w posiadaniu Urzędu Miasta Katowice
- opracowanie dokumentacji bezpiecze ństwa systemu teleinformatycznego s łużącego do
przetwarzania informacji niejawnych
- odnowienie 100 szt. i wydanie 9 nowych kwalifikowanych certyfikatów podpisu
elektronicznego
- świadczenie usługi dostępu do ODPN wraz z asyst ą techniczną i aktualizacj ą

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
Plan po zmianach

80 458,00 zł.

Wykonanie

64 045,36 zł., co stanowi 79,6 % planu po
zmianach

Zadanie: Platformy informowania mieszka ńców

Cel: Zapewnienie maksymalnego stopnia informowania mieszka ńców
Plan po zmianach

22 600,00 zł.

Wykonanie

21 438,90 zł., co stanowi 94,9 % planu po
zmianach

W powyższym zadaniu poniesiono wydatki z tytułu opłat za :
-

świadczenie usług hostingu (kolokacja) serwisów internetowych Urz ędu Miasta Katowice
dostęp do Internetu
utrzymanie
domen
internetowych:
studiuj katowice.pl, studiawkatowicach. pl ,
aquaparksilesia.pl, aquapark-katowice.pl, parowodny-katowice.pl ,
parowodnykatowice.eu, Aquapark-silesia.eu, aquaparkkatowice.eu , aquaparksilesia.eu,
aquapark-katowice.eu,
- podłączenia do Intenetu kiosku internetowego w centrum handlowym SCC
- przedłużenie na 3 lata utrzymania europejskiej domeny internetowej katowice.eu
Niskie wykonanie planu wydatków w tym zadaniu zwi ązany jest z tym, że w trakcie roku
zrezygnowano z utrzymania niektórych domen internetowych.

Zadanie: Łączno ść teleinformatyczna
Cel: Zapewnienie łączności teleinformatycznej
Plan po zmianach

57 858,00 zł.

Wykonanie

42 606,46 zł., co stanowi 73,6 % planu po
zmianach

W powyższym zadaniu poniesiono wydatki z tytułu opłat za :
— świadczenie usług Neostrady
Jednostek Pomocniczych
— usługę iPlus

—

dostęp do Internetu dla Ochotniczych Stra ży Pożarnych i

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdzia ł 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Zadania w łasne — Wydatki maj ątkowe
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Plan po zmianach ogółem

1 186 000,00 zł.

Wykonano ogółem

833 522,33 zł., co stanowi 70,3 % planu po
zmianach

Zadanie: Informatyzacja Urz ędu Miasta
Cel: Zapewnienie prawidłowego sprzętu i oprogramowania do realizacji zada ń oraz
zapewnienie środowiska pracy systemów
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych
Plan po zmianach

840 000,00 zł.

Wykonanie

662 874,93 zł., co stanowi 78,9 % wykonania
planu po zmianach

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki z tytu łu:
— dostosowania infrastruktury informatycznej do obs ługi wpł atomatów w budynku przy ul.
Francuskiej 70
— budowy dwóch punktów dost ępowych sieci logicznej i elektrycznej w budynku przy ul.
Młyńskiej 4
— dostawy do Urzę du Miasta Katowice sprz ętu komputerowego: I cz. Dostawa i
rozszerzenie aktualnej konfiguracji macierzy dyskowych w Urz ędzie Miasta Katowice

— wykonania funkcjonalno ści „Dodanie faktur, faktur koryguj ących i rejestrów sprzedaży
VAT" w systemie Midas II
— rozszerzenia licencji systemu telefonii VOIP oraz naprawa kodera kart stykowych
— wykonania w budynkach UM Katowice sieci elektrycznej oraz logicznej dedykowanej do
pracy komputerów
Stosownie do postanowień:
— Zarządzenia Nr 1889 /2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2013 r.
w/s wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w/s ustalenia wykazu planowanych
wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasaj ą z upływem roku
budżetowego 2013 oraz okre ślenia ostatecznego terminu każdego wydatku uj ętego w
tym wykazie
— Zarządzenia wewnętrznego Nr 416/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20
grudnia 2013 r. w/s ustalenia dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urz ędu
Miasta planu wydatków w bud żecie miasta Katowice, które nie wygasaj ą z upływem
roku budżetowego 2013
środki w wys. 162 133 zł. zostały uj ęte jako wydatki, które nie wygasaj ą z upływem
roku budżetowego 2013 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostawy zasilaczy
awaryjnych UPS do Urzędu Miasta Katowice

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud żetowych
Plan po zmianach
Wykonanie

346 000,00 zł.
332 780,40 zł., co stanowi 96,2 % planu po
zmianach

W powyższym paragrafie poniesiono wydatki z tytu łu:
— dostarczenia nielimitowanej ilo ści licencji elektronicznego systemu informacji prawnej
LEX na 3 lata oraz dostarczenie 1 licencji niesieciowej LEX na 3 lata
— dostarczenia 5 licencji systemu dla s łużb finansowych na 3 lata
— zakupu drukarki kart Zebra ZXP3 na potrzeby programu „Nas troje i wi ęcej" dla
Miejskiego Rzecznika Konsumentów
— zakup licencji na okres 3 lat systemu Legalis (9 licencji wielostanowiskowych+2 licencje
mobilne)
— Dostawa do UM K-ce laptopów, stacji roboczych, urz ądzeń biurowych oraz
oprogramowania
— System monitoringu serwerowni z 2 urz ądzeniami SMS alarm kontroler

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdzia ł 75023 Urzę dy Gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Zadania własne — Wydatki maj ątkowe
Wydatki na programy finansowane z udzia łem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i3

Plan po zmianach

1 394 100,00 zł.

Wykonanie

1 312 315,29 zł., co stanowi 94,1% planu po
zmianach

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach

1 162 038,00 zł.

Wykonanie

1 105 013,25 zł., co stanowi 95,1 % planu po
zmianach

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych
Plan po zmianach
Wykonanie

232 065,00 zł.
207 302,04 zł., co stanowi 89,3 % planu po
zmianach

Zadanie: Budowaportalu korporac jneo Urz ędu Miasta Katowice
Cel: poprawa efektywno ści pracy administracji przy użyciu technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz rozwój rejestrów
publicznych
W powyższym zadaniu poniesiono wydatki na pokrycie opłat za zakup i wdro żenie nowego
portalu internetowego Urz ędu Miasta Katowice zgodnie z opracowanym Studium
Wykonalnoś ci: - Portal korporacyjny do wspomagania zarz ądzania miastem zawieraj ący
funkcjonalno ści: Repozytorium prezentacji, Zarz ądzanie projektami, Repozytorium
przeglądarek, Zarządzanie kalendarzem, Contact „Call Center" dla pracowników Urz ędu
Miasta Katowice, Platforma e-lerningowa dla pracowników UM, Repozytorium zarz ądzeń
wewnętrznych Prezydenta Miasta, Og łoszenia dla pracowników, Rejestr środków trwałych,
Dziennik serwerów
- Portal społeczno ściowy dla mieszkańców Katowic zawieraj ący funkcjonalno ści: Platforma
e-lerningowa dla mieszkańców, Spacerem po mie ście, Internetowa platforma konsultacji
społecznych, Ksi ążka teleadresowa w BIP, Informacje o przedsi ębiorcach (rejestr publiczny)

- Materiały promocyjne
Stosownie do postanowie ń:
Zarządzenia Nr 1889 /2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2013 r.
w/s wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w/s ustalenia wykazu planowanych
wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasaj ą z upływem roku
budżetowego 2013 oraz okre ślenia ostatecznego terminu każdego wydatku uj ętego w
tym wykazie
Zarządzenia wewnętrznego Nr 416/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20
grudnia 2013 r. w/s ustalenia dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urz ędu
Miasta planu wydatków w bud żecie miasta Katowice, które nie wygasaj ą z upływem
roku budżetowego 2013
środki w wys. 162 133 z ł. zostały uj ęte jako wydatki, które nie wygasaj ą z upływem roku
budżetowego 2013 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu
-

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdzia ł 75095 Pozostał a działalność
Zadania w łasne — Wydatki bieżące
Dotacje na zadania bieżące
Plan po zmianach ogółem
Wykonano ogółem

88 324,00 zł.
88 324,00 zł., co stanowi 100% planu po
zmianach

Zadanie: Śląska Karta Usług Publicznych
Cel: Integracja systemów obsługi obywatela
§ 2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie żące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W powyższym zadaniu poniesiono wydatki z tytu łu udziału partnera — miasta Katowice w
partycypacji w kosztach zwi ązanych z utrzymaniem projektu.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdzia ł 75095 Pozostała działalność
Zadania własne — Wydatki maj ątkowe
Wydatki na programy finansowane z udzia łem środków, o których mowa w art.5 ust.1
pkt 2 i3

Plan po zmianach ogółem
Wykonano ogółem

15 695 412,00 zł.
13 981 344,64 zł., co stanowi 89,1 % planu po
zmianach

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ogółem
Wykonano ogółem

10 467 704,00 zł.
10 158 177,90 zł ., co stanowi 97,0 % planu po
zmianach

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan po zmianach ogółem
Wykonano ogółem

4 698 797,00 zł.
3 392 076,61 zł., co stanowi 72,2 % planu po
zmianach

Zadanie: SilesiaNet — budowa spo łeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym
województwa śląskiego: Miasto Katowice.,
Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez: usuni ęcie ograniczeń w dostępie do
usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną związanych zarówno z
ograniczeniami w infrastrukturze podmiotów zobowi ązanych do świadczenia tych us ług
jak również z ograniczeniami w dost ępie do nich przez potencjalnych klientów oraz
upowszechnienie szerokopasmowego i bezpiecznego dost ępu do Internetu
wykorzystuj ącego sieci nowej generacji (NGN).
W powyższym paragrafie zaplanowano wydatki na budow ę sieci światłowodowej na terenie
miasta Katowice zgodnie z opracowanym Studium Wykonalno ści i zapisami WPI.

Poniesiono wydatki w ramach projektu za:
— usługę wykonania materiałów reklamowych. Wykonano tablice i tabliczki pami ątkowe,
tablice informacyjne oraz naklejki w celach promocyjno — informacyjnych
— wykonanie I etapu-dokonanie wszelkich czynno ści poprzedzaj ących rozpoczęcie robót
budowlanych w tym uzyskanie odpowiednich zezwole ń, pozwoleń, uzgodnień,
ekspertyz, zgód itp. zgodnie z umow ą 365/13 z 30.01.2013 r.
— wykonanie V etapu-zakup oraz instalacja urządzeń aktywnych w ramach projektu
SilesiaNet-budowa spo łeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym
województwa śląskiego: Miasto Katowice zgodnie z umow ą 365/13 z 30.01.2013 r.
Stosownie do postanowie ń:
-

Zarządzenia Nr 1889 /2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2013 r.
w/s wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w/s ustalenia wykazu planowanych
wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasaj ą z upływem roku
budżetowego 2013 oraz okre ślenia ostatecznego terminu ka żdego wydatku uj ętego w
tym wykazie

— Zarządzenia wewnętrznego Nr 416/2013 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20
grudnia 2013 r. w/s ustalenia dla poszczególnych komórek organizacyjnych Urz ędu
Miasta planu wydatków w bud żecie miasta Katowice, które nie wygasaj ą z upływem
roku budżetowego 2013
środki w wys. 5 766 687 zł. zostały uj ęte jako wydatki, które nie wygasaj ą z upływem roku
budżetowego 2013 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu

§ 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumie ń (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Zadanie: Budowa sieci szerokopasmowej dla spo łeczeństwa informacyjnego na terenie gmin
Górnego Ś ląska wraz z punktami dost ępu Hot-Spot
Cel: Poprawa dostępu do infrastruktury szerokopasmowej sieci poprzez budow ę sieci
zamkniętej na potrzeby samorządu.

Plan po zmianach

104 775,00 zł.

Wykonanie

6 954,33 zł., co stanowi 6,6 % planu po
zmianach

W powyższym zadaniu poniesiono wydatki na budow ę 2 stacji bazowych oraz 6 punktów
dostępowych WiFi.

§ 6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Zadanie: Śląska Karta Usług Publicznych - środki własne, wpisane do WPI

Cel: Integracja systemów obs ługi obywatela

Plan po zmianach

424 136,00 zł.

Wykonanie

424 135,80 zł., co stanowi 100% planu po
zmianach

W powyższym zadaniu poniesiono wydatki z tytu łu udziału własnego partnera — miasta
Katowice w realizacji projektu SKUP.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdzia ł 80104 Przedszkola
Zadania w łasne — Wydatki bieżące
od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Plan po zmianach ogó łem

3 500,00 zł.

Wykonano ogó łem

0,00 zł. co stanowi O % planu po zmianach

Zadanie: Zaj ę cia dodatkowe dla dzieci uczeszczajacych do przedszkoli z oddzia łami
integracyjnymi.
Cel: Zapewnienie działania biura projektu zgodnie z opracowanym Studium Wykonalno ści.
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach
Wykonanie

2 975,00 zł.
0,00 zł. co stanowi O % planu po

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan po zmianach
Wykonanie

525,00 zł.
0,00 zł. co stanowi O % planu po zmianach

W powyższym zadaniu zaplanowano wydatki na zakup drukarki kolorowej i skanera dla biura
projektu ale z uwagi na zmienione przepisy o kwalifikowalno ści wydatków w ramach PO KL
zadanie nie było realizowane.

DOCHODY

11 989 937,00 zł.

Plan dochodów po zmianach ogó łem
w tym:

bieżące

45 773,00 zł.

maj ątkowe

11 944 164,00 zł.

Wykonano ogółem

1 337 329,99 zł. co stanowi 11,2 % planu po
zmianach

w tym:

45 820,68 zł. co stanowi 100,1 % planu po
zmianach

bieżące

1 291 509,31 zł. co stanowi 10,8 % planu po
zmianach

maj ątkowe

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdzia ł 75023 Urzędu Gmin
Zadania w łasne — Dochody bieżące

Wykonanie niniejszego rozdzia łu przedstawia si ę następuj ąco :
§ 0920 Pozostałe odsetki
Plan po zmianach

0,00 zł.

Wykonano ogółem

1,50 zł.

Dochody w powyższym paragrafie pochodz ą z tytułu wpłaty odsetek za zakupu komputera
uj ętego w protokole poinwentaryzacyjnym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Plan po zmianach

45 300,00 zł.

Wykonano ogółem

45 819,18 zł.

Dochody w powyższym paragrafie pochodz ą z tytułu:

— wpłaty kary umownej w wys. 33 704,58. zł. wpłaconej na podstawie § 11 pkt 1 umowy nr
2415/2012 z dnia 30.11.2012 r. z tytu łu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy
dot. Zakupu i wdrożenie oprogramowania do zarz ądzania odpadami komunalnymi
w gminie Katowice wraz ze świadczeniem asysty technicznej
— wpłaty kary umownej w wys. 6 267,80 z ł. wpłaconej na podstawie porozumienia z
14.12.2012 r. w sprawie ustalenia wysoko ści kary umownej z tytułu nie usunięcia awarii
systemu BIP hostowanego na mocy umowy 1274/2012 z dnia 14.05.2012 r. przez SITEL
Sp. z o.o. w wynikaj ącego z braku wymaganej umową aktualnej kopii bezpiecze ństwa
serwisów internetowych Urz ędu Miasta Katowice
- wpływy za zakup komputera uj ętego w protokole poinwentaryzacyjnym 200,00 z ł.
- wypłaty odszkodowania od TU Compensa za zniszczone mienie Infokioski w wys.
5 250,00 zł.
- wpłaty kary umownej w wys. 396,80 z ł. z tyt. nieterminowego wykonania przedmiotu
umowy nr 1300/2013 dot. szkolenia u żytkowników w wymiarze 78 godzin w systemie
MIDAS z wersji I na wersj ę II, uruchomienie produkcyjne nowej wersji systemu MIDAS
II, Migracja danych rzeczywistych do systemu MIDAS II, asysta techniczna.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdzia ł 75023 Urzędu Gmin
Zadania własne — Dochody maj ątkowe
Wykonanie niniejszego rozdzia łu przedstawia si ę następuj ąco :
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników maj ątkowych
Plan po zmianach

2 500,00 zł.

Wykonano ogółem

1 970,00 zł., co stanowi 78,8 % planu po zmianach

Dochody w powyższym paragrafie pochodz ą z tytułu sprzedaży zużytego sprzętu
komputerowego w Urzędzie Miasta Katowice.
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Plan po zmianach

1 442 130,00 zł.

Wykonano ogółem

1 250 444,16 zł co stanowi 86,7 % planu po zmianach

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z tytu łu:
-

dofinansowania projektu pn Budowa portalu korporacyjnego Urz ędu Miasta Katowice
Rozwoju
z RPO Województwa Śląskiego
z
Europejskiego
Funduszu
regionalnego działanie 2.2 Rozwój elektronicznych us ług publicznych 1 162 035 z ł

-

dofinansowania projektu pn Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów
Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap z RPO
Województwa Ś ląskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dzia łanie
2.1. Infrastruktura spo łeczeństwa informacyjnego 280 095 z ł

Dochody w powyższym paragrafie pochodz ą z tytułu:
refundacji z lat poprzednich projektu pn Budowa w Katowicach Sieci Publicznych
Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap
418 202,12 zł
refundacji dofinansowania projektu pn Budowa portalu korporacyjnego
832 242,04 zł
Urzędu Miasta Katowice
Dział 750 Administracja Publiczna Rozdzia ł 75095 Pozosta ła działalność
Zadania własne — Dochody maj ątkowe

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Plan po zmianach

10 499 534,00 zł.

Wykonano ogółem

39 095,15 zł., co stanowi 0,4 % planu po zmianach

W powyższym paragrafie zaplanowano dochody z tytu łu:
- dofinansowania projektu pn. SilesiaNet — budowa spo łeczeństwa informacyjnego
w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dzia łanie 2.1. Infrastruktura
społeczeństwa informacyjnego 10 499 534 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola
Zadania w łasne — Dochody bieżące
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia łem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan po zmianach

473,00 zł.

Wykonano ogółem

0,00 zł., co stanowi O % planu po zmianach

W powyż szym paragrafie zaplanowano dochody z tytu łu dofinansowania w ramach
Europejskiego Funduszu Spo łecznego w ramach Programu Operacyjny Kapita ł Ludzki 2007 2013 dział anie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ści usług

edukacyjnych świadczonych w systemie o światy. Z uwagi na zmienione przepisy
o kwalifikowalno ści wydatków w ramach PO KL zadanie nie zosta ło realizowane.

Wicepretyleat 4jasta Katowice
Micha ł Lut

