
UCHWAŁA Nr XLVII/605/02 
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 25 marca 2002 roku 

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

Rada Miejska Katowic 
uchwala: 

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

zwiększeniu dochodów i wydatków     o kwotę 460.330 zł 
 zgodnie z załącznikami Nr 1i 2 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwały 
 
2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2002 rok polegających na: 

zwiększeniu wydatków      o kwotę 1.161.944 zł 
 zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały 
 Wydatki pokryć wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku  
 bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek  
 z lat ubiegłych  
 
3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta. 
 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 
 
Uzasadnienie  

 
 

Powyższych zmian dokonuje się w:  
 
dz.600 Transport i łączność     w kwocie 801.944 zł 
 
celem zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie komunikacji miejskiej do kwoty 
wynikającej z planu finansowego KZK GOP na rok 2002 /uchwała Zgromadzenia KZK GOP w 
Katowicach Nr LII/12/2001 z 21.12.2001 r./ 
 
dz.750 Administracja publiczna    w kwocie 10.000 zł 
 
celem zabezpieczenie środków na zakup nowych druków, licencji, zaświadczeń oraz kart parkingowych 
 
dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza  w kwocie 460.330 zł 
 
poprzez zwiększenie środków w ramach przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie „zielonych szkół”- umowa dotacji 
Nr 2/2002/28/MN/po/Dz dnia 8.01.2002 r. 
 
dz. 851 Ochrona zdrowia    w kwocie 350.000 zł  
 
celem pokrycia zobowiązań i kosztów czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach 


