
Uchwała nr XXIX/584/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 30 sierpnia 2004r. 

 
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 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 1.058.814 zł 
2/ zwiększeniu wydatków o kwotę 597.243 zł 
3/ zmniejszeniu przychodów o kwotę 461.571 zł 
zgodnie z załącznikami Nr1, Nr 2 i Nr 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 
 

§2.Dokonać zmian w budżecie Miasta Katowice na 2004 rok polegających na 
przeniesieniu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji 
budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 
 

§3.Dokonać zmian w zakresie zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Katowice na 
2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 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/ zwiększenie dochodów o kwotę 1.058.814 zł 

w tym: 
− części oświatowej subwencji ogólnej  ze środków rezerwy części  w kwocie 586.903 zł 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego 
z czego: 

 część dla gmin w kwocie 371.265 zł  
 (zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-19g/2004 z dnia 

16 lipca 2004 r.) 
 część dla powiatu w kwocie 215.638 zł  

(zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-19p/2004 z dnia 
16 lipca 2004 r.) 

− dotacji celowej z budżetu państwa  w kwocie 461.571 zł 
(z rezerwy celowej zapisanej w ustawie budżetowej w części 83, poz.80, 
zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB.I. 3011-598/2004 z dnia 21 
lipca 2004 r.) przeznaczonej na częściową 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. 

− dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.340 zł 
(zgodnie z umową dotacji Nr 279/2003/28/EE/ee/D z dnia 14 sierpnia 
2003 r. oraz aneksem z dnia 9.10.2003r.) przeznaczonej na 
dofinansowanie zadania pn. „Rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci 
i młodzieży” 

 
2/ zwiększenie wydatków o kwotę 597.243 zł 

− na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń 
dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i 
placówek oświatowych  w kwocie 586.903 zł 

− na zadanie pn. Rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci i 
młodzieży realizowane przez Pałac Młodzieży w okresie od 
września 2003 do czerwca 2004 w kwocie 10.340 zł  

 
3/ 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 461.571 zł 

 
 
Zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy działami i rozdziałami 
obowiązującej klasyfikacji budżetowej dokonuje się celem zabezpieczenia w pełnej 
wysokości środków : 
-niezbędnych do zakończenia realizacji zadania Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe TBS 

- zespół mieszkaniowy „Giszowiec-Pod Kasztanami”(1.200.000 zł) 

-stanowiących wkład Miasta w dofinansowanie realizacji zadania Adaptacja obiektu Karczmy Śląskiej na 

potrzeby Miejskiego Domu Kultury ( 312.160 zł) zakwalifikowanego do dofinansowania w ramach 

kontraktu Województwa Śląskiego na rok 2004  

 

Zmian w zakresie zadań 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. 
 


	Rada Miasta Katowice

