
Uchwała nr XXXIII/657/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 22 listopada 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 3, art. 5 
ust.1 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 1, 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 1.028.096 zł 
2/ zmniejszeniu dochodów  o kwotę    170.953 zł 
3/ zwiększeniu wydatków o kwotę    168.508 zł 
4/ zwiększeniu przychodów o kwotę      96.021 zł 
5/ zmniejszeniu przychodów  o kwotę    784.656 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: 
 

1/ dochodów pomiędzy zadaniami własnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1 
stanowiącym  integralną część uchwały 

 
2/ wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami obowiązującej 

klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym 
integralną część uchwały. 

 
§ 3 Dokonać korekty planu finansowego zakładu budżetowego na 2004 rok 

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/ zwiększenie dochodów  o kwotę 1.028.096 zł 

z następujących źródeł: 

 dochodów jednostek budżetowych – środki stanowią refundację 
wydatków poniesionych przez jednostki oświatowe na nagrody 
Śląskiego Kuratora Oświaty dla pedagogów 32.508 zł 

 
 dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych celem rozliczenia I raty 2004 roku kwoty 
rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych zwolnień 
i ulg dla zakładów pracy chronionej 118.932 zł 

 
 dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic 
między regionami, na zakup mikrobusu przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych SPES 92.000 zł 

 
 dotacji celowej od Wojewody Śląskiego na spłatę zobowiązań 

powstałych w 2003 roku z tytułu oświetlenia dróg publicznych – 
decyzja Nr FB.I. 3011-614/3/2004 z dnia 15 października 2004 r. 784.656 zł 

 
2/ zmniejszenie dochodów o kwotę 170.953 zł 

z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez 
Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych 
w związku z trudną sytuacją finansową Zakładu, w tym brakiem 
realizacji przychodów w zakładanej wysokości. 

 
 

3/ zwiększenie wydatków  o kwotę 168.508 zł 

 celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia w związku 
z dokonanymi wypłatami nagród Śląskiego Kuratora Oświaty dla 
pedagogów  32.508 zł 

 
 na dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

SPES na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 92.000 zł 

 
 na wypłatę odprawy emerytalnej 44.000 zł 

 

4/ zwiększenie przychodów  o kwotę 96.021 zł 
z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

 

5/ zmniejszenie przychodów  o kwotę 784.656 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: 

1/ dochodów realizowanych przez przedszkola specjalne pomiędzy zadaniami 
własnymi celem dostosowania planu do obowiązujących przepisów (130 zł) 

 

2/ wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami obowiązującej klasyfikacji 
budżetowej celem zabezpieczenia środków m.in. na zakup sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem i rozbudowę sieci informatycznej 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z przejmowaniem od 2005 
roku do realizacji nowych zadań (342.000 zł).  

Z uwagi na zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne o kwotę przekraczającą 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 zmiany przez Radę Miasta. 

 
Korekty planu finansowego zakładu budżetowego Zakładu Utylizacji Odpadów 
Szpitalnych i Komunalnych dokonuje się poprzez: 

− zmniejszenie planu przychodów Zakładu o kwotę  997.000 zł 
− zmniejszenie planu wydatków o kwotę  710.953 zł 

w tym: 
o zmniejszenie planowanej wpłaty do budżetu miasta nadwyżki 

środków obrotowych o kwotę 170.953 zł 
o zmniejszenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 230.000 zł 

− zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku  286.047 zł 
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