
Uchwała nr XXXIV/700/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 6 grudnia 2004r. 

 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej z budżetu miasta 
Katowice przyznanej dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach na 2005r. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, w związku z art. 5 
pkt 2, art. 19 ust. 7 i 8 i art. 117 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
/Dz.U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/. 
 

Rada Miasta Katowice 
Uchwala: 

§1. Ustalić dotację przedmiotową na 2005 r. dla Komunalnego Zakładu Gospodarki 
           Mieszkaniowej w Katowicach na cele remontowe. 
§2. Dla ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej przyjmuje się poniższe 
           założenia: 

1) dotację przedmiotową ustala się dla zasobów będących własnością miasta  
Katowice w zarządzaniu Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Katowicach, z zastrzeżeniem punktu 2, 

2) w budynkach będących własnością miasta Katowice  wybudowanych lub 
poddanych remontom kapitalnym w latach 2000-2004 nie przewiduje się   
w 2005 r. wydatkowania środków z dotacji przedmiotowej na remonty. 

§3.  Ustalić stawkę jednostkową dotacji  przedmiotowej   w wysokości  12,51 zł  rocznie 
w  przeliczeniu  na  1m2 planowanej na 2005 r. do zarządzania przez Komunalny 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w  Katowicach  ogólnej  powierzchni  użytkowej  
lokali będących własnością miasta Katowice obliczonej zgodnie z postanowieniami 
§ 2, w ramach kwoty dotacji przedmiotowej zaplanowanej  w budżecie Miasta na 
2005 r. 

§4. Ustalić  rodzaj   zadań  remontowych   finansowanych  z dotacji  przedmiotowej  na  
oraz tryb  przekazywania i rozliczania zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały nr XXXIV/700/04 
Rady Miasta Katowice  
z dnia 6 grudnia 2004r. 

 
 

Stawka jednostkowa oraz tryb przekazywania i rozliczania dotacji  przedmiotowej z budżetu 
miasta Katowice przyznanej dla Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach na 2005 r. 
 
 
1. Z dotacji  przedmiotowej  przyznanej  KZGM na cele remontowe mogą  być  finansowane: 

1) remonty bieżące nieruchomości będących własnością miasta Katowice,  
2) remonty części wspólnych nieruchomości będących własnością wspólnot mieszkaniowych z 

udziałem miasta Katowice w części wynikającej z udziału miasta we współwłasności,  
3) wyburzenia budynków,  
4) odtwarzanie dokumentacji technicznej budynków, 
5) zakup materiałów dla remontów wykonywanych przez komórki własne Zakładu, 
6) inne zadania  remontowe powierzone Zakładowi do realizacji przez Miasto. 

2. Dotacja przedmiotowa określona w punkcie 1  przekazywana będzie do 10-go każdego miesiąca 
w następujący sposób: 

• w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień w wysokości 1/9 przyznanej dotacji rocznej, 

• w miesiącach od maja do grudnia w wysokości 1/8 pozostałej kwoty z przyznanej dotacji 
rocznej. 

3. Przekazana dotacja przedmiotowa będzie rozliczana na podstawie sprawozdań kwartalnych, a 
ostatecznie na podstawie sprawozdania  rocznego złożonego do końca stycznia 2006 r. 

4. Należna budżetowi miasta kwota z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowej na podstawie 
sprawozdania rocznego nie będzie zwracana do budżetu w przypadku, gdy KZGM otrzyma 
dotację przedmiotową w następnym roku budżetowym. Kwota ta zostanie potrącona z należnej 
dotacji. 


