
Uchwała nr VIII/105/03 

Rady Miejskiej Katowic 

z dnia 28 kwietnia 2003r. 

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
Katowice za 2002 rok oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice 

absolutorium z tego tytułu. 

 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.42 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz.1591 z późn.zm.),  art.11 ust.1,  
ust.2  pkt 2, pkt.3 lit.a  i  pkt 4 oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ) - po rozpatrzeniu 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2002 rok  
i zapoznaniu się z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opiniami Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach 
 

Rada Miejska Katowic 
uchwala : 

 
 

 
§1 Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2002 rok wykazujące: 
 
1) dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 877.926.425 zł   

w tym:  
 
a/ dochody własne 800.312.646 zł 
w tym:  dotacje celowe na  zadania realizowane na podstawie zawartych 
porozumień  
(15.000 zł), 
  
b/ dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych Miastu 77.613.779 zł 
w tym:  dotacje celowe na  zadania realizowane na podstawie zawartych 
porozumień   
(30.000 zł), 
 
 zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, 
 
 
 
 
 

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 
miastu Katowice ustawami, wykonane w wysokości   9.737.717 zł  
 

w tym: dochody należne: 
      a/ budżetowi państwa 9.299.110 zł 
      b/ budżetowi miasta 438.607 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 1b, 
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3) wydatki ogółem budżetu  Miasta zrealizowane w wysokości  878.617.379 zł 
      w tym: 
 

a/ wydatki  zadań własnych 801.406.347 zł 
w tym: realizowane na podstawie zawartych  porozumień  (15.000  zł), 
 
b/ wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej 
z budżetu państwa 76.695.839 zł 
wydatki  ze środków  własnych  gminy na  zadanie  oświetlenie ulic  
(nie zrefundowane dotacją) 515.193 zł 
 
wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu – razem77.211.032 zł 
w tym: realizowane na podstawie  zawartych  porozumień  (30.000  zł), 
zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a, 
 

4) deficyt  budżetu w wysokości      690.954 zł, 
zgodnie z bilansem przedstawionym w  załączniku  nr 3, 
 

5) przychody ogółem zrealizowane w wysokości 83.394.758 zł,  
rozchody w wysokości   9.135.000 zł,  

      zgodnie z załącznikiem nr 4, 
 
6) stan należności wynoszący na dzień 31.12.2002 r. kwotę           90.824.070 zł, 
     zgodnie z załącznikiem nr 5, 
 
7) stan zobowiązań według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2002 r. 
 kwotę           80.644.153 zł, 
     zgodnie z załącznikiem nr 6, 
 
 
8) wydatki majątkowe miasta Katowice za 2002 rokw kwocie   245.320.471 zł 
a/ zadania inwestycyjne realizowane w oparciu o Wieloletni Program Inwestycyjny 

miasta Katowice w kwocie  217.330.696  zł, 
 
zgodnie z załącznikiem  nr 7, 
 
b/ pozostałe wydatki majątkowe w kwocie     27.989.775 zł  
  
 zgodnie z załącznikiem nr 7a, 
 
 
9) zrealizowane przychody i wydatki: 

a/ zakładów budżetowych obejmujące:   
    - przychody w kwocie 206.988.038 zł 
    - wydatki  /koszty/ w kwocie 205.794.065 zł 
b/ gospodarstwa pomocniczego obejmujące: 
     - przychody w kwocie       232.152 zł 
     - wydatki  /koszty/ w kwocie       335.458 zł 
 zgodnie z załącznikiem  nr 8, 
 
c/ środków specjalnych obejmujących: 
    - przychody w kwocie  11.372.113 zł 
    - wydatki w kwocie  10.429.977 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 8a, 
 

10) zrealizowane przychody i wydatki funduszy celowych: 
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a/ Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
obejmującego: 
    - przychody w kwocie  10.217.882 zł 
    - wydatki  /koszty/ w kwocie   3.074.545 zł 

     zgodnie z załącznikiem nr 9,  
 
       
 
b/   Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
      obejmującego: 

- przychody w kwocie     845.368 zł 
- wydatki  /koszty/ w kwocie     541.512 zł 

     zgodnie z załącznikiem nr 10, 
 
11) dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2002 roku w wysokości 200.814.595 zł, 

w tym: 
a/ w ramach wydatków bieżących 67.549.596 zł 
• dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej na remonty budynków komunalnych 26.988.370 zł 
 
• dla jednostek organizacyjnych Miasta mających osobowość prawną 23.075.824 zł 

z tego dla: 
- instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 22.085.158 zł 
 
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 

których Miasto jest organem tworzącym 990.666 zł 
 

• dla placówek oświatowych, dla których organem  prowadzącym  nie 
jest Miasto 11.876.928 zł 

 
• dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 4.498.039 zł 

 
• na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych 449.915 zł 

 
• na dofinansowanie remontów szkoły wyższej 300.000 zł 

 
• zadania zlecone 360.520 zł 

 
b/ w ramach wydatków majątkowych 133.264.999 zł 
 
• na budowę Drogowej Trasy Średnicowej (przekazywane do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podstawie zawartego 
porozumienia) 124.449.994 zł 

 
• dotacja celowa na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej 2.552.203 zł 
 

• dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których Miasto jest organem tworzącym 6.262.802 zł 

 
 
12) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych zrealizowane w wysokości     4.944.375 zł,  
 
oraz poniesione wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości   4.563.269  zł, 
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zgodnie z załącznikiem nr 11. 
 

 
§2. Udzielić Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu   Miasta za  
     2002r. 
 
§3.Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia  sprawozdania  z  
     wykonania budżetu miasta Katowice  za 2002 rok w trybie przewidzianym dla 
     aktów prawa miejscowego. 
 
§4.Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  
     Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
       Przewodniczący 
           Rady Miejskiej Katowic 
 
 
       Jerzy Forajter 


	Rada Miejska Katowic

