
Uchwała Nr XXXIX/500/01  
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 10 września 2001 r.  

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2001 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami/, art.12 pkt 5, art.56 ust.2 pkt 3 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz.578 z późn. zmianami /, art.4 pkt 
4 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
w latach 1999 - 2001 /Dz.U. Nr 150, poz. 983z późn.zmianami/, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 
listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zmianami / 

Rada Miejska Katowic  
uchwala: 

1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2001 rok polegających na :  
a. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu przyznanej dotacji celowej w kwocie 

60.550 zł w tym na :  
�� XI Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny - z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 26.550 zł - z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.000 zł  

�� zadanie pn "Rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.000 zł  

�� zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia spraw z zakresu 
ochrony gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 20.000 zł  

b. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu 
Kombatantów o kwotę 6.497 zł  

Szczegółową klasyfikację zmian zawierają załączniki Nr 1i 2 stanowiące integralną część 
niniejszej uchwały  

2. Upoważnić Zarząd Miasta do podpisania umów o dotacje z w/w Funduszami.  
3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.  
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  
/-/ Wojciech Boroński  

 
 
 
 

UZASADNIENIE  
Powyższych zmian dokonuje się w : 
dz.853 Opieka społeczna  
zmniejsza się o kwotę 6.497 zł środki dot. Państwowego Funduszu Kombatantów na podstawie decyzji 
Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Nr DS.-II/MD/3120-180/2001 z 
dnia 19 lipca 2001 r.  
dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
zwiększa się o kwotę 40.550 zł środki na dofinansowanie przedsięwzięć :  

�� XI Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny 36.550 zł ( zgodnie z decyzją Nr /NF/DN/BZ/8731/2001 z 
dnia 4 lipca 2001 r Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
26.550 zł, umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
10.000 zł )  



�� Rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży 4.000 zł zgodnie z umową dotacji z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 345/2000/1/EE/ee/D z 
dnia 7 września 2000 r.  

w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
zwiększa się o kwotę 20.000 zł środki na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb prowadzenia 
przez Wydział Zdrowia i Kształtowania Środowiska spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych zgodnie z 
umową Nr 345/2001 z dnia 17 lipca 2001 pomiędzy województwem Śląskim a Miastem Katowice.  
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  
/-/ Wojciech Boroński  

 


