
Uchwała Nr XLIX/647/02 
Rady Miejskiej Katowic 
z dnia 13 maja 2002 roku 

 
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2002 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 pkt1 i 2, ust. 2 pkt 3, art.112 ust.2 pkt 6 
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm./, 
art.3 pkt 3 lit.a, pkt 4, art.8 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 /Dz. U. Nr 150 poz.983 z późn. zm./  
 
 

Rada Miejska Katowic  
uchwala: 

 
 
 
1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2002 rok polegających na: 
 

��zmniejszeniu dochodów  o kwotę 840.782 zł 
 

��zmniejszeniu wydatków  o kwotę 1.140.782 zł 
 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały. 
 
2. Środki finansowe w wysokości: 

- 300.000 zł pochodzące ze zmniejszenia wydatków 
- 1.700.000 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku  

 bieżącym Miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  
 przeznaczyć na pożyczki dla: 
 SP ZOZ Szpital im. J. Śniadeckiego (na 3 lata) w wysokości 1.300.000 zł 
 SP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego (na 2 lata) w wysokości 700.000 zł. 
 
3. Dokonać korekty planu na niektórych zadaniach inwestycyjnych na 2002 rok zgodnie z  
 załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 
 
4. Dokonać przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami obowiązującej klasyfikacji 

budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 
 
5. Dokonać zmian dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i z porozumienia  
 zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 
 
6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta. 
 
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący 

Rady Miejskiej Katowic 
 
 

Wojciech Boroński  
 
 
 
 



Uzasadnienie  
1. Zmian budżetu dokonuje się poprzez:  
 
��zmniejszenie dochodów na kwotę per saldo 840.782 zł: 
 a/ na zadaniach gminy zmniejszenie per saldo o kwotę 1.688.681 zł w związku z decyzją Ministra  
 Finansów Nr ST3-4820-16/2002 z dnia 9 kwietnia 2002 r. określającą ostateczne kwoty subwencji  
 ogólnej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez: 

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.424.868 zł 
- zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 279.259 zł  
- zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej o kwotę 15.446 zł 

 b/ na zadaniach powiatu zwiększenie w kwocie per saldo 847.899 zł w związku z decyzją Ministra  
 Finansów Nr ST4 – 4820/382/2002 z dnia 9 kwietnia 2002 r. określającą ostateczne kwoty 
subwencji  
 ogólnej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez: 

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 332.406 zł 
- zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 8.565 zł 
- zwiększenie części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 8.651 zł 
- zwiększenie części drogowej subwencji ogólnej o kwotę 1.180.219 zł  

         
��zmniejszenie wydatków w kwocie per saldo 1.140.782 z  poprzez:ł  
zwiększenie w kwocie 344.338 zł w: 
dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    w kwocie 31.000 zł 
celem zabezpieczenia środków na dodatkowe zadania przyjęte do Ramowego Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa Mieszkańców Katowic na lata 2000-2002 uchwałą Rady Miejskiej Katowic Nr  
XLVIII/636/02 z 25 kwietnia 2002 r. (wynajem autokarów 5.000 zł, nagrody okolicznościowe dla  
funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej 26.000 zł). 
 
dz.758 Różne rozliczenia       w kwocie 9.160 zł 
celem zabezpieczenia środków na podwyższoną kwotę wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej w 
budżecie państwa w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-16/2002 z dnia 9 kwietnia 
2002 r. 
 
dz. 853 Opieka społeczna       w kwocie 14.143 zł  
celem pokrycia niezbędnych wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Powiatowego Urzędu 
Pracy  
 
dz.900 Gospodarka komunalna       w kwocie 136.700 zł 
celem zabezpieczenia środków na program pilotażowy dla grupy bezrobotnych /106.700 zł/ oraz 
opłatę z tytułu  
dzierżawy terenów przepompowni ścieków przy ul. Marcina /30.000 zł/ 
 
dz.926 Kultura fizyczna i sport      w kwocie 153.335 zł 
na pokrycie kosztów związanych z przejęciem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji obiektów 
sportowych: KS Słowian przy ul.1 Maja (13.885 zł) i Hali Sportowej przy ul. Obroki 43 (139.450 zł) 
 
zmnie szenie w kwocie 1.485.120 zł w: j
 dz.801 Oświata i wychowanie      w kwocie 1.185.120 zł 
środków z tytułu mniejszego o 1 godzinę obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego 
 
dz. 851 Ochrona zdrowia       w kwocie 300.000 zł 
wydatków majątkowych na modernizację i zakupy inwestycyjne szpitali 
 
2. Środki finansowe w wysokości: 

- 300.000 zł pochodzące ze zmniejszenia wydatków 
- 1.700.000 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku  

  bieżącym Miasta wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  



 przeznaczyć na pożyczki dla: 
 SP ZOZ Szpital im. J. Śniadeckiego w kwocie 1.300.000 zł na 3 lata  
 SP Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w kwocie 700.000 zł na 2 lata 
w związku z bardzo trudną sytuacją finansową Zakładów, w celu zahamowania narastania zadłużenia, 
w tym wobec ZUS. 
 
3. Korekty planu na niektórych zadaniach inwestycyjnych dokonuje się celem pełnego  
 zabezpieczenia środków na zadanie pn. ”Budowa obiektu magazynowo-garażowego na zapleczu 
budynku  
 przy ul. Młyńskiej 4”. 
 
4. Przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami obowiązującej klasyfikacji budżetowej  
 dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie wydatków majątkowych. 
 
5. Zmiany dochodów związanych z realizacją zadań zleconych i z porozumienia dokonuje się w 

związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-259/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 r. 
określającą ostateczne kwoty dotacji oraz dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa na 
2002 rok. 


