
UCHWAŁA NR LVIII/1200/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości 
projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 5, art. 212, art. 214, art. 215, 
art. 233-239, art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice uchwala:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowość projektu budżetu miasta Katowice, wymogi dotyczące 
uzasadnienia, materiały informacyjne, które winny zostać przedłożone wraz z projektem uchwały 
budżetowej oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok budżetowy wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi Prezydent Miasta Katowice przedkłada Radzie Miasta Katowice i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Rozdział 2.
Szczegółowość projektu budżetu oraz rodzaje materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu miasta Katowice

§ 3. Projekt uchwały budżetowej określa:

1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie działów klasyfikacji budżetowej, 
z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł (w szczególności 
z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) oraz z wyodrębnieniem 
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych Miastu ustawami oraz z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej, z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących,  w szczególności na:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- dotacje na zadania bieżące,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
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- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej 
z realizacją zadań Miasta, w szczególności na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób 
fizycznych,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, 
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,

- obsługę długu Miasta

b) wydatków majątkowych, w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w szczególności na programy 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań 
Miasta,

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego

oraz z wyodrębnieniem wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych Miastu ustawami i zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

3) kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu Miasta wraz ze źródłami 
pokrycia deficytu albo przeznaczenie nadwyżki budżetu;

4) łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta;

5) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 
wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

e) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach 
przedsięwzięć wieloletnich;

6) zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego;

7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na 
realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

8) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

9) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK);

10) upoważnienia dla Prezydenta Miasta Katowice w tym w szczególności do:

a) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na 
pokrycie deficytu budżetu planowanego i występującego w ciągu roku 
budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
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b) dokonywania zmian w budżecie innych niż przyznane na mocy ustawy 
o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych 
wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,

d) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych 
bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu,

e) udzielania poręczeń i gwarancji do określonej kwoty.

§ 4. Załączniki do projektu uchwały budżetowej zawierają:

1) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w podziale na dotacje 
dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów 
publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych 
związanych z realizacją zadań Miasta,

2) plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie 
z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz 
wydatków nimi finansowanych,

3) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych.

§ 5. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności:

1) ogólną charakterystykę opisową projektu budżetu,

2) omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł w podziale na zadania 
gminne i powiatowe,

3) omówienie planowanych wydatków w podziale na zadania gminne i powiatowe oraz 
w podziale na zadania własne i zadania zlecone, z zastosowaniem wybranych elementów 
budżetu zadaniowego,

4) omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

§ 6. Materiały informacyjne obejmują:

1) zadania prowadzone poza budżetem przez zakłady budżetowe,

2) dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki 
nimi finansowane,

3) projekty planów finansowych instytucji kultury dla których miasto Katowice jest 
organizatorem,

4) projekty planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których Miasto jest organem tworzącym.

Rozdział 3.
Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, w tym terminy i procedura uchwalania budżetu

§ 7. Ustala się czynności i terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej:

1) przedłożenie przez Prezydenta Miasta Katowice pisemnego uzasadnienia w przypadku 
nie uwzględnienia w projekcie budżetu propozycji zgłoszonych przez Komisje Rady Miasta, 
Radnych, Rady Jednostek Pomocniczych – termin do dnia 30 listopada roku 
poprzedzającego rok budżetowy,
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2) opiniowanie projektu budżetu przez Komisje Rady Miasta, składanie ewentualnych 
wniosków o jego korektę do Prezydenta Miasta i powiadomienie o tych wnioskach Komisji 
Budżetu Miasta – termin do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy,

3) rozpatrzenie przez Prezydenta Miasta Katowice opinii do projektu budżetu oraz wniosków 
o korektę złożonych przez Komisje Rady Miasta, udzielenie Komisjom pisemnych 
wyjaśnień oraz wniesienie ewentualnej autopoprawki do projektu budżetu – termin do dnia 
20 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy (w tym samym terminie kopię wyjaśnień 
i autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej otrzymuje Komisja Budżetu Miasta), 

4) przedstawienie przez Komisję Budżetu Miasta opinii do projektu budżetu, przedstawienie 
przez Prezydenta Miasta Katowice opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 
uchwały budżetowej, uchwalenie budżetu przez Radę Miasta Katowice – termin do dnia 
31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy,

5) opublikowanie uchwały budżetowej – termin niezwłocznie po uchwaleniu.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. Traci moc uchwała Nr LX/1222/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu 
oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmieniona 
uchwałami Nr XII/201/11 z dnia 27 lipca 2011 r., Nr XXXVIII/877/13 z dnia 26 czerwca 2013 r., 
Nr XLVII/1132/14 z dnia 26 marca 2014 r., Nr XIV/256/15 z dnia 9 września 2015 r., Nr 
XXX/591/16 z dnia 14 września 2016 r.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miasta Katowice

Krystyna Siejna
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