
Uchwała nr VIII/110/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 28 kwietnia 2003r.  

 
 

w sprawie zmian budżetu oraz  w budżecie miasta Katowice  
na 2003 rok. 

 
 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art.4 ust.1 pkt 1, ustawy z 
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 15, poz.148 z 2003 r./ art.4 
pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o  dochodach  jednostek  samorządu  
terytorialnego  w  latach  1999 - 2003 /Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm./, art.23 ust.1 
pkt 2, ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz. U. z 1990 r. Nr 65, 
poz. 385 z późn.zm./.  
 
 
 

Rada Miejska Katowic                 
uchwala : 

 
 
 
§ 1. Dokonać zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok  
       polegających na  
 

a/ zwiększeniu dochodów     o kwotę 670.150 zł 
b/ zwiększeniu wydatków     o kwotę 970.150 zł 
c/ przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami obowiązującej klasyfikacji 
    budżetowej  

         zgodnie z załącznikami Nr1 i 2 stanowiącymi integralną część uchwały. 
 

§ 2. Dokonać zmian w źródłach pokrycia deficytu w budżecie miasta Katowice na  
       2003 rok  
       poprzez: 

a/ zwiększenie przychodów budżetu miasta na 2003 rok z tytułu nadwyżki  
    budżetowej z lat ubiegłych           o kwotę 7.552.316 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
b/ zmniejszenie przychodów budżetu miasta na 2003 rok z tytułu wolnych  
    środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu  
    Miasta wynikającej  
    z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych         w kwocie 7.252.316 zł 
   zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część uchwały 

 
§ 3 Przyjąć nowe zadania inwestycyjne  
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      zgodnie z załącznikiem Nr4 stanowiącym integralną część uchwały . 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
        Przewodniczący 
             Rady Miejskiej Katowic 
 
 
          Jerzy Forajter  
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Uzasadnienie 
 

1.Zmian dokonuje się w : 
 
dz.801 Oświata i wychowanie  w kwocie            5.000 zł 
w celu zakupu kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 
 
dz.803 Szkolnictwo wyższe        w kwocie       
300.000 zł 
udzielenie dotacji podmiotowej Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach w tym na: 
- zagospodarowanie terenu przed uczelnią  200.000 zł, 
- prace przygotowawcze na realizację zadania „Centrum Informacji Naukowej – 

Biblioteka”   70.000 zł, 
- usuwanie barier architektonicznych  20.000 zł 
- dofinansowanie działalności „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”  10.000 zł  
 
dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza  w kwocie            670.150 zł 

poprzez zwiększenie środków w ramach przyznanej dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie 
tzw. „zielonych szkół” –umowa dotacji Nr 12/2003/28/MN/po/D z dnia 23 stycznia 
2003 roku,  

 
2.Ponadto dokonuje się zmian w źródłach pokrycia deficytu w budżecie na rok 2003 roku 
poprzez : 
 
-   zwiększenie przychodów budżetu miasta na 2003 rok z tytułu nadwyżki budżetowej  
z lat ubiegłych                  o kwotę 
7.552.316 zł 
 
-   zmniejszenie przychodów budżetu miasta na 2003 rok z tytułu wolnych środków 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych             o kwotę 
7.252.316 zł 
 
3. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne  zgodnie z załącznikiem Nr 4 
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KARTA INFORMACYJNA SPRAWY NR........................................ 
ROZPATRYWANEJ NA POSIEDZENIU W DNIU............................. 
 
Temat: 
Projekt uchwały Rady Miejskiej Katowic w sprawie zmian budżetu oraz  
w budżecie miasta Katowice na 2003 rok. 
 
Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art.4 ust.1 pkt 1, ustawy z 
dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  
/Dz. U. Nr 15, poz.148 z 2003 r./ art.4 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o  
dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego  w  latach  1999 - 2003 /Dz. U. Nr 150, 
poz. 983 z późn. zm./ art.23 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia 12 września 1990 r. o 
szkolnictwie wyższym /Dz. U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385 z późn.zm./.  
 
Osoba wprowadzająca sprawę na posiedzenie Prezydenta : p.o. Naczelnika WBN i 
K - Małgorzata Kwapisz  
 
Osoba proponowana do zaproszenia przy rozpatrywaniu sprawy :  
 
Opis sprawy: Dokonać zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2003 rok 
 
1. Zmian dokonuje się w :  

 
        dz.801 Oświata i wychowanie  w kwocie            5.000 zł 

w celu zakupu kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 
 

dz.803 Szkolnictwo wyższe         w kwocie      
300.000 zł 

udzielenie dotacji podmiotowej Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach, w tym na: 
- zagospodarowanie terenu przed uczelnią  200.000 zł, 
- prace przygotowawcze na realizację zadania „Centrum Informacji Naukowej – 

Biblioteka”   70.000 zł, 
- usuwanie barier architektonicznych  20.000 zł 
- dofinansowanie działalności „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”  10.000 zł 

 
dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie     670.150 zł 
poprzez zwiększenie środków w ramach przyznanej dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie 
tzw. „zielonych szkół” –umowa dotacji Nr 12/2003/28/MN/po/D z dnia 23 stycznia 
2003 roku. 
 

2. Ponadto dokonuje się zmian w źródłach pokrycia deficytu w budżecie na rok 2003 roku 
poprzez : 
 
-   zwiększenie przychodów budżetu miasta na 2003 rok z tytułu nadwyżki budżetowej  
    z lat ubiegłych          o kwotę     
7.552.316 zł 
 
-   zmniejszenie przychodów budżetu miasta na 2003 rok z tytułu wolnych środków 
jako nadwyżki środków 
    pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i 
pożyczek  
   z lat ubiegłych              o kwotę 
7.252.316 zł 
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3. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w tym: 
 1.zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 
 2.Kolonia Belojanisa -przebudowa infrastruktury technicznej 
 
Skutki finansowe dla budżetu miasta: 
• zwiększenie dochodów  o kwotę  670.150 zł 
• zwiększenie wydatków o kwotę  970.150 z 
• zwiększenie przychodów  z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych   w 

kwocie  7.552.316 zł 
• zmniejszenie przychodów budżetu miasta z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającej z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  

          w kwocie 
7.252.316 zł 

 

Stanowisko  p.o.   Naczelnika WBN i K 
 
Wnoszę o zaakceptowanie projektu uchwały Rady Miejskiej 
 

Stanowisko Skarbnika Miasta 
 
 
 

Decyzja Prezydenta Miasta 

Akceptuję treść projektu uchwały Rady Miejskiej  

 

 

Wykaz osób uczestniczących w omawianiu sprawy 

− Wiceprezydent Miasta Katowice Józef Kocurek -----------------------  

− Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna -----------------------  

− Skarbnik Miasta Danuta Kamińska -----------------------  

− Sekretarz Miasta Janusz Waląg -----------------------  

− Naczelnik Kancelarii Jerzy Kogut -----------------------  
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