
Uchwała nr XXII/367/04 
Rady  Miasta Katowice 

 
z dnia 29 marca 2004r. 

 
w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2004 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, art.112 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach 
publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm./, art.7 ust.1 pkt 4, art.8 
ust.1 pkt 1, ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz. 1966/ 
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
 
§1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2004 rok polegających na : 
 

1/ zwiększeniu dochodów  o kwotę 3.237.933 zł 
2/ zmniejszeniu dochodów  o kwotę  92.554 zł 
3/ zwiększeniu wydatków o kwotę 968.776 zł 
4/ zmniejszeniu przychodów o kwotę 2.176.603 zł 
zgodnie z załącznikami Nr1, Nr 2 i Nr 3 stanowiącymi integralną część 

uchwały. 

 
§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 



 
 

Uzasadnienie 
 
 
 

Zmian budżetu dokonuje się poprzez: 
 

 
1/ zwiększenie dochodów o kwotę 3.237.933 zł 

w tym: 
− części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę  w kwocie 581.435 zł 

(zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2004/257 z dnia 
16 lutego 2004 r.) 

− dotacji na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci 
realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw.„zielone 
szkoły”  w kwocie 641.100 zł 
(zgodnie z umową dotacji Nr 3/2004/28/MN/po/D zawartej 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w dnia 26 stycznia 2004r.) 

− dotacji celowej z budżetu państwa  w kwocie 2.015.398 zł 
(z rezerwy celowej zapisanej w ustawie budżetowej w części 83, poz.31, 
zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-102/2004 z dnia 13 
lutego 2004 r.) przeznaczonej na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 
roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których 
gmina nie jest zarządcą oraz dróg publicznych krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu. Środki te stanowią 
refundację wydatków poniesionych na to zadanie w roku 2003 ze środków 
własnych gminy. 
 

2/ zmniejszenie dochodów o kwotę 92.554 zł 
części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu  
(zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4820/119/2004/260  z dnia 16 lutego 2004 r.) 

 
3/ zwiększenie wydatków o kwotę 968.776 zł 

w tym na: 
− uzupełnienie brakujących kwot dotacji przedmiotowych  w kwocie 23.506 zł 

w wyniku przeliczenia uchwalonymi stawkami jednostkowymi: 
dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej(21.546 zł) 
oraz Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych (1.960 zł), 

− dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej 
w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw.„zielone szkoły”  w kwocie 641.100 zł 

− zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli przedszkoli w kwocie 177.417 zł 

− dofinansowanie modernizacji boisk szkolnych  w kwocie 77.003 zł 
− zabezpieczenie środków na imprezy sportowo – rekreacyjne  w kwocie 49.750 zł 
 

4/ zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków jako 
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, 
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2.176.603 zł 
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