
 
 

 
 

Uchwała nr XXX/605/04 
Rady Miasta Katowice 

 
 z dnia 27 września 2004 roku 

 
w sprawie zmian  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 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 
2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm./ 
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
§1.Dokonać zmian w budżecie Miasta Katowice na 2004 rok polegających na  

przeniesieniu wydatków pomiędzy: 
1/ rozdziałami i paragrafami obowiązującej klasyfikacji budżetowej zgodnie 

 z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały. 
2/ zadaniami w zakresie uchwalonych  zadań inwestycyjnych zgodnie  

z załącznikiem Nr 2 stanowiącym 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 w budżecie dokonuje się poprzez : 

 przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami obowiązującej 

klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia w pełnej wysokości środków : 

-niezbędnych do zakończenia realizacji zadania „Remont dna basenu na kąpielisku Zadole” (90.000 zł) 

-na pokrycie kosztów usług kanalizacyjnych związanych z odprowadzaniem zużytej wody z kąpielisk 

Bugla i Zadole (100.000 zł). 

poprzez rezygnację z realizacji zaplanowanego zadania „Remont maszynowni 

lodowiska” (190.000 zł) 

 zmianę pomiędzy zadaniami w zakresie uchwalonych zadań inwestycyjnych 

realizowanych przez zakład budżetowy w ramach dotacji celowej przez zmniejszenie 

środków na modernizację budynku przy ul. Kordeckiego 2 (450.000 zł) i zwiększenie 

środków na modernizację budynku przy ul.Wojewódzkiej 42  (450.000 zł) 

 

Z uwagi na fakt, że zmiany planu wydatków na poszczególnych zadaniach remontowych 

i inwestycyjnych ( biorąc pod uwagę również dotychczasowe korekty planu na tych zadaniach 

dokonane przez Prezydenta Miasta ) przekraczają kompetencje Prezydenta Miasta przyznane w 

§ 10 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej Katowic Nr XVIII/307/03 z dnia 22 grudnia 2003 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu Miasta Katowice na 2004 rok niezbędnym jest uchwalenie 

ich przez Radę Miasta  
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