
Uchwała nr XXXIV/691/04 
Rady Miasta Katowice 

 

z dnia 6 grudnia 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 3, 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.a, lit.d, pkt4, pkt12, art. 5 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 11, art. 26 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 14.256.242 zł 

2/ zwiększeniu wydatków o kwotę 1.501.367 zł 

3/ zmniejszeniu przychodów  o kwotę 12.754.875 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/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 6 stanowiącym integralną część uchwały. 

 

§ 3. Dokonać korekty planów finansowych zakładów budżetowych na 2004 rok 
zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 

 
§ 4.  Dokonać korekty planów finansowych środków specjalnych na 2004 rok zgodnie 

z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 
 
§ 5.  Przyjąć do budżetu Miasta Katowice na 2004 rok nowe zadanie inwestycyjne w 

dz.921 rozdz.92114 „Zakup trzech zestawów komputerowych” dla Instytucji 
Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”w wysokości 12.000 zł 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 



Uzasadnienie 
 
Zmian budżetu dokonuje się poprzez: 

1/ zwiększenie dochodów  o kwotę 14.256.242 zł 

z tytułu uzyskania: 

 ponadplanowych wpływów 10.860.500 zł 
− z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 

fizycznym w prawo własności ( realizacja wniosków z 2002 roku) 340.000 zł 
− z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 3.464.000 zł 

(głównie ze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy 
ul. Chorzowskiej) 

− z podatku od nieruchomości (zaległości od przedsiębiorstw po 
zakończonych procesach  upadłościowych)  3.000.000 zł 

− z podatku od środków transportowych (głównie od towarzystw 
leasingowych i w wyniku skutecznej windykacji) 1.700.000 zł 

− z opłaty komunikacyjnej (zwiększona liczba rejestracji pojazdów 
sprowadzanych z zagranicy oraz wydawanych licencji na wykonywanie 
transportu drogowego) 2.356.500 zł 

 
 nieplanowanych wpływów 2.789.619 zł 
− z rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości (63.115 zł) i z wpłaty na 

fundusz remontowy – dot. lokali mieszkalnych i garaży (380.000 zł) 443.115 zł 
− wpływów z niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających 

z upływem 2003 roku (w tym: zadania inwestycyjnego „Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego” 1.939.000 zł, „Prace modernizacyjno-
adaptacyjne w placówkach SPZLA” 384.440 zł) 2.323.440 zł 

− z opłat za pobyt wychowanków w Domu Dziecka  2.820 zł 
− z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez jednostki oświatowe na 

nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla pedagogów  20.244 zł 
 

 środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 
uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą systemu 
finansowania rodzin zastępczych (225.388 zł) i domów pomocy 
społecznej (88.086 zł) 313.474 zł 

 
 środków przyznanych w ramach Programu Wspólnoty 

Europejskiej Sokrates-Comenius na podstawie umów zawartych 
pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a szkołami 
miejskimi (działającymi na podstawie upoważnień udzielonych dyrektorom 
szkół przez Prezydenta Miasta Katowice) 292.649 zł 

 
2/ zwiększenie wydatków  o kwotę 1.501.367 zł 
w tym: 

 w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego przeznaczonej na adaptację 
pomieszczeń parteru budynku przy ul. Gliwickiej 96 125.000 zł 

 
 celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia w związku z dokonanymi 

wypłatami nagród Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla pedagogów 20.244 zł 
 
 na świadczenia dla rodzin zastępczych (225.388 zł) i dofinansowanie domów 

pomocy społecznej (88.086 zł) 313.474 zł 
 
 na realizację przez szkoły projektów w ramach Programu Wspólnoty 

Europejskiej Sokrates – Comenius 292.649 zł 
 



 na udzielenie pomocy finansowej samorządowi Województwa Śląskiego          
z przeznaczeniem na przygotowanie realizacji inwestycji Muzeum Śląskiego      
w Katowicach 750.000 zł 

 
 
3/ zmniejszenie przychodów  o kwotę 12.754.875 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 rozdziałami 
i paragrafami obowiązującej klasyfikacji budżetowej celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla 
instytucji kultury w tym dla: Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” (20.400 zł), Instytucji Promocji 
i Upowszechniania Muzyki „Silesia” (12.315 zł), Muzeum Historii Katowic (12.400 zł) w związku 
z realizacją dodatkowych imprez kulturalnych oraz dotacji celowej dla Instytucji Promocji 
i Upowszechniania Muzyki „Silesia” na zakup trzech zestawów komputerowych (12.000 zł). 
Ponadto  zachodzi potrzeba dokonania korekty na uchwalonych zadaniach: 
- inwestycyjnych na kwotę 114.000 zł celem opracowania dokumentacji projektowej zadania „Adaptacja 

obiektu Karczmy Ślaskiej” na potrzeby Miejskiego Domu Kultury  
- remontowych na kwotę 51.050 zł w tym poprzez rezygnację z realizacji zadania remontowego 

„Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kuźnickiej –I etap” o łącznej wartości 200.000 zł 
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 

 
Korekty planów finansowych zakładów budżetowych dokonuje się dla: 
 
1. Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych  

− celem dostosowania stanu funduszu obrotowego na początek roku do rzeczywistego 
(zwiększenie o kwotę 344 zł), a stanu funduszu na koniec roku do przewidywanego wykonania. 

 
2. Zakładu Targowisk Miejskich  

celem: 
− dostosowania stanu funduszu obrotowego na początek roku do rzeczywistego (zmniejszenie 

o kwotę 163.774 zł), a stanu funduszu na koniec roku do przewidywanego wykonania 
(zmniejszenie o kwotę 83.774 zł), 

− dostosowania do faktycznych potrzeb wydatków (zmniejszenie o kwotę 80.000 zł). 
 
Korekty planów finansowych środków specjalnych (utworzonych zgodnie  z art. 21 ust. 1 
pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych) dokonuje się w zakresie: 
 

− korekty planu przychodów –zwiększenie o kwotę 42.935 zł i zmniejszenie o kwotę 33.254 zł, 
celem dostosowania planu do potrzeb w zakresie realizowanych zadań przez jednostki 
budżetowe z tytułu świadczenia usług przez stołówki szkolne, przeprowadzanych egzaminów 
eksternistycznych, świadczonych usług przez warsztaty szkolne. 

 
− korekty planu wydatków – zwiększenie o kwotę 227.206 zł i zmniejszenie o kwotę 202.555 zł 

celem dostosowania planu do potrzeb w zakresie realizowanych zadań oraz w zakresie 
remontów przeprowadzanych przez MZUiM z uwagi na proponowane zmiany przekraczające 
uprawnienia Prezydenta Miasta Katowice zapisane w § 10 pkt. 2 uchwały budżetowej (remont 
ulicy Kormoranów zwiększenie o kwotę 132.000 zł i ulicy Stellera – zwiększenie o kwotę 
43.000 zł), 

 
− dostosowania stanu środków pieniężnych na koniec roku do przewidywanego wykonania – 

zmniejszenie o kwotę 14.970 zł.  
 
 


	Rada Miasta Katowice

