
 
 
 

Uchwała nr XXVII/550/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 12 lipca 2004 roku 

 
 

w sprawie zmiany 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 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./, art.3 ust.1 pkt 
4, art.4 ust.1 pkt 1 art.112 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z poźn.zm),  
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala : 

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

      zwiększeniu: 

 1/  wydatków                             o kwotę 6.418.000 zł 
 2/  przychodów                 o kwotę 6.418.000 zł 

 
      zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 stanowiącymi integralną część uchwały. 

§2. Dokonać zmian w zakresie zadań inwestycyjnych w budżecie miasta Katowice na 

      2004 r. 

      zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część uchwały 

 

§ 3. Przyjąć do budżetu miasta Katowice na 2004 r. nowe zadania inwestycyjne 

       zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 



UZASADNIENIE 
 
   
Zmian budżetu dokonuje się poprzez:  

 

1/ zwiększenia wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 6.418.000 zł 
    w tym: 
− modernizację węzła drogowego: al. Rozdzieńskiego, ul. Murckowska, 

 ul. Bagienna w kwocie 400.000 zł 

− integrację komunikacji publicznej, system sterowania ruchem na 

skrzyżowaniach i ciągach ulicznych, tworzenie i wydzielanie pasów ruchu 

dla komunikacji zbiorowej  w kwocie 20.000 zł 

− przejście podziemne pod torami kolejowymi w ciągu ul. Zadole w kwocie 20.000 zł 

− budownictwo komunalne w kwocie 50.000 zł 

− wyposażenie Centrum Powiadamiana Ratunkowego w kwocie 1 900.000 zł 

− II L.O im. Marii Konopnickiej, strefa wejściowa do budynku w kwocie 100.000 zł 

− skanalizowanie centralnej części dzielnicy Zarzecze   w kwocie  1.300.000 zł 

I etap- kanalizacja w ul. Kanałowej, Uklejowej, Sandacza, 

        II etap-kanalizacja w ul. Grota Roweckiego, Stellera, Kamieńskiej, Szarotek 

− kanalizację w rejonie Starego Giszowca w kwocie 600.000 zł 

− kanalizację w ul. Wapiennej i ul. Żużlowej w kwocie 28.000 zł 

− kolektor kanalizacyjny S-3 w kwocie 500.000 zł 

− przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe TBS 

zespół mieszkaniowy „Giszowiec – Pod Kasztanami” w kwocie 350.000 zł 

− uzbrojenie terenu w rejonie ul. Mieczyków w kwocie       200.000 zł 

− opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali koncertowej 

 GCK   w kwocie  100.000 zł 

− boisko sportowe w Szopienicach – opracowanie koncepcji i dokumentacji w kwocie         50.000 zł 

− halę sportową przy ul. Obrońców Westerplatte – opracowanie 

         dokumentacji w kwocie         50.000 zł 

− lodowisko przenośne – zakup agregatu i instalację układu lodowiska  

 przenośnego               w kwocie   600.000 zł 

− modernizację stadionu „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego          w kwocie   100.000 zł 

− modernizację stadionu przy ul. Zgrzebnioka-Kościuszki           w kwocie         50.000 zł 

 

2/ zwiększenia przychodów                o kwotę 6.418.000 zł 
      z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych 
      na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek 
      z lat ubiegłych 
 



 

 

Zmiany na zadaniach inwestycyjnych  realizowanych przez Urząd Miasta – Wydział 

Inwestycji dokonuje się z uwagi na zmianę wartości kosztorysowej zadań oraz wysokości 

środków na ich realizację w 2004 roku. 

 

W związku z koniecznością realizacji nowych zadań inwestycyjnych zachodzi potrzeba ich 

przyjęcia do budżetu na 2004 rok. 
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