
Uchwała nr XXXII/633/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 25 października 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.4 ust.1 pkt 1 lit.e, 
pkt 2 lit.f, pkt 3, pkt 6, pkt,12  ust.2, ust.3, art.5 ust.1 pkt 11, ust.2 i ust.3 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003r. 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 18.301.778 zł 
 2/ zmniejszeniu dochodów  o kwotę  500.000 zł 
 3/ zwiększeniu wydatków  o kwotę  149.053 zł 
 4/ zmniejszeniu przychodów  o kwotę 17.652.725 zł 
 zgodnie z załącznikami Nr 1,2 i 3 stanowiącymi integralną część 

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

na przeniesieniu wydatków pomiędzy: 
 

1/ działami, rozdziałami i paragrafami obowiązującej klasyfikacji budżetowej 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały. 

 
2/ zadaniami w zakresie uchwalonych zadań inwestycyjnych zgodnie z 

załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 
 

§3. Przyjąć do budżetu Miasta Katowice na 2004 rok nowe zadania 
inwestycyjne 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 18.301.778 zł 

z tytułu uzyskania : 
 ponadplanowych wpływów  w kwocie 18.210.338 zł 

- z lat ubiegłych od kopalń z tytułu szkód górniczych oraz za zajęcie pasa 
drogowego   (90.000 zł), 

- z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w związku z 
podpisaniem nowych umów z przewoźnikami (85.000 zł),  

-  z opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób    
(60.000 zł) z uwagi na nowelizację zapisów ustawy o transporcie 
drogowym, 

- z tytułu nakładanych kar i grzywien przez strażników miejskich w 
związku z rozszerzeniem ich uprawnień w tym zakresie(130.000 zł), 

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych   (9.770.688 zł) z uwagi na przewidywana wyższą realizację  

 wpływów z tego  źródła dochodów w II półroczu 2004r. w stosunku do  
 przyjętych założeń 
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych (8.029.400 zł)  w związku z realizacją wpływów na poziomie  
 znacząco przekraczającym ustalony w budżecie plan,  
- wpływów z usług za korzystanie z nowych obiektów sportowych 

(45.250 zł) 
 
 
 wpływów nieplanowanych  w kwocie 91.440 zł 

z tytułu : 
- zwrotu kosztów zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi 

(44.041 zł) 
- zwrotu przez Urząd Marszałkowski niewykorzystanych w 2003 roku 

środków finansowych przeznaczonych na realizację DTŚ  ze środków  
 własnych (19.215 zł) oraz z dotacji z budżetu państwa  (19.684 zł) 
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej (8.500 zł) w 

związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej 
 

2/Zmniejszenie dochodów  o kwotę 500.000 zł 
z tytułu: 

 opłaty adiacenckiej (100.000 zł) z uwagi na brak aktu wykonawczego do 
ustawy o gospodarce nieruchomościami określającego sposób i tryb 
ustalania tych opłat  
 

 karty podatkowej (400.000 zł) z uwagi na zagrożenie realizacji wpływów z 
tego  źródła spowodowane m.in. rezygnacją z tej formy opodatkowania  

 
3/Zwiększenie wydatków  o kwotę 149.053 zł 
na pokrycie kosztów zwiększenia zatrudnienia o 18 etatów w Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w związku z przejęciem w administrowanie nowych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych 
 

 

 

 

 



 

4/Zmniejszenie przychodów  o kwotę 17.652.725 zł 
z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych. 
 

Zmian w budżecie dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków pomiędzy 

działami, rozdziałami i paragrafami obowiązującej klasyfikacji budżetowej celem 

zabezpieczenia środków: 

- na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych w związku z większą niż planowano ilością 

uczniów dotowanych (578.000 zł) 

- na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Wymiana oprogramowania finansowo-

księgowego, płacowo-kadrowego oraz zakup sprzętu komputerowego” w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej (60.000 zł) 

-  w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego  zadania „Budowa ekranów akustycznych” 

(790.000 zł) poprzez rezygnację z realizacji zaplanowanego zadania „Kolektor do oczyszczalni 

Radocha” (226.000 zł), przeznaczenie środków pozostałych po zakończeniu i rozliczeniu zadań 

„Szkoła Podstawowa nr 29 ul.Lepszego 2” (130.000 zł), „Szkoła Podstawowa nr 51 

ul.Przyjazna 7a” (170.000 zł)  oraz  środków w związku z ograniczeniem w 2004 roku zakresu 

rzeczowego na zadaniach „Młodzieżowy Dom Kultury przy ul.Gliwickiej 214” (184.000 zł) 

„Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych” (80.000 zł), 

oraz 

- na realizację zadania „Kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada w Szopienicach” 

(85.000 zł) w miejsce dotychczasowego „Boisko sportowe w Szopienicach”(50.000 zł) oraz 

poprzez rezygnację z realizacji zadania inwestycyjnego „Hala sportowa przy ul.Obrońców 

Westerplatte” (35.000 zł)  

 

W związku z koniecznością realizacji nowych zadań inwestycyjnych o wartości 

przekraczającej 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. 
  


	Rada Miasta Katowice

