
UCHWAŁA Nr XLI/544/01 
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 

z dnia 26 listopada 2001 roku 
 
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2001 rok. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm./, art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie 
powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm /, art.3 pkt1 lit.a, lit.d, lit.g, lit.h, pkt 2 lit.b, lit.d, pkt 4, pkt 
7, pkt 8 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-
2001 /Dz. U. Nr 150 poz.983 z późn. zmianami/, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zmianami / 
 
 

Rada Miejska Katowic 
uchwala: 

 
 

1. Dokonać zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2001 rok poprzez: 
 

�� zwiększenie dochodów o kwotę per saldo 70.000 zł  
 zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały 
 
�� zwiększenie wydatków  o kwotę 291.000 zł  

dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 
 

�� zmniejszenie rozchodów   o kwotę per saldo 221.000 zł 
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 
 

�� przeniesienie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami obowiązującej 
klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały_ 

$$ 
 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta. 
 
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U Z A S A D N I E N I E 
Zmian dokonuje się: 
1. W zakresie dochodów poprzez zwiększenie  o kwotę per saldo 70.000 zł 

w tym: 
�� w dz.700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie / - / 19.566.076 zł 
 

w związku z zagrożeniem realizacji planu wpływów z pierwszych opłat (8.410.000 zł), z 
opłat za nie zabudowanie działek w terminie  
(809.840 zł), sprzedaży lokali mieszkalnych (10.182.136 zł) oraz wpływów z tytułu 
zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych (164.100 zł) 

 
�� w dz.750 Administracja publiczna w kwocie per saldo / - / 3.250.000 zł 
 

z tytułu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej wpływów z opłat za 
wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (3.400.000 zł) oraz 
wprowadzenia dochodów ponadplanowych z tytułu kosztów egzekucyjnych od 
podatników  
(150.000 zł) 

 
�� w dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie per saldo 13.269.000 zł 
 

z tytułu wprowadzenia dochodów ponadplanowych z podatku od nieruchomości od osób 
prawnych (11.000.000 zł) i od osób fizycznych (400.000 zł), z opłaty eksploatacyjnej 
(2.000.000 zł), z podatku od środków transportowych od osób prawnych (900.000 zł) i 
z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (850.000 zł) oraz 
obniżeniem wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 
(900.000 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (850.000 zł) i z 
podatku od posiadania psów (131.000 zł) w związku z zagrożeniem realizacji planu 
dochodów z tych źródeł 

 
�� w dz.758 Różne rozliczenia w kwocie 6.217.076 zł 
 

z tytułu zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty 
rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych (1.717.076 zł) – 
decyzja Ministra Finansów z dnia  
4 października 2001 r. nr ST3-4820-21/2001 oraz wprowadzenia dochodów 
ponadplanowych z odsetek od własnych środków na rachunku bankowym (4.500.000 
zł) 
 

�� w dz.851 Ochrona zdrowia w kwocie 3.400.000 zł 
z tytułu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej wpływów z opłat za 
wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
 

2. W zakresie wydatków poprzez zwiększenie o kwotę 291.000 zł. oraz rozchodów poprzez 
zmniejszenie o kwotę 221.000 zł 

 
W związku z decyzją Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (uchwała Nr 168/2001 z dnia 30.08.2001r.) umarzającą kwotę 291.000 zł pożyczki przyznanej 
na realizację zadania “składowisko odpadów przy ul.Żwirowej” zmniejszeniu ulegają rozchody z tytułu 
spłaty pożyczki przypadające w roku 2001 o kwotę 221.000 zł. Warunkiem umorzenia tej kwoty 
pożyczki jest wykorzystanie jej na realizację zadania: kanalizacja ogólnospławna wraz z pompownią 
ścieków i rurociągami tłocznymi w dzielnicy Murcki w Katowicach w związku z czym zwiększeniu 
ulegają wydatki budżetu Miasta na 2001 rok o kwotę 291.000 zł. 

 Środki przypadające na spłatę pożyczki w 2002 rok w kwocie 70.000 zł proponuje się  
 pokryć z dochodów ponadplanowych roku 2001. 
3.W zakresie przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami obowiązującej  
 klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do aktualnych potrzeb 


