
 
Uchwały nr  XLI/841/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 30 maja 2005 roku 

 
 

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2005 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. 110 ust. 4, art. 112 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. 
zm./, art. 4 ust. 1 pkt 4, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966/ 
 
 
 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 
 
 
§ 1. Dokonać zmian budżetu Miasta Katowice na 2005 rok polegających na: 

 1/ zmniejszeniu dochodów o kwotę 22 330 zł 

 2/ zwiększeniu dochodów o kwotę 754 537 zł 

 3/ zmniejszeniu wydatków o kwotę 702 959 zł 

 4/ zwiększeniu wydatków o kwotę 5 892 807 zł 

 5/ zwiększeniu przychodów o kwotę 4 457 641 zł 

 zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2 i Nr 3 stanowiącymi integralną część uchwały 

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice polegających na przeniesieniu: 

 1/ dochodów budżetowych między rozdziałami, 

 2/ wydatków budżetowych między działami, rozdziałami 

 obowiązującej klasyfikacji budżetowej 

 zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 stanowiącymi integralną część uchwały 

§ 3.  Przyjąć do budżetu miasta Katowice na 2005 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne 

 zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały 
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§ 4. Dokonać zmian w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego 

 Planu Inwestycyjnego w budżecie miasta Katowice na 2005 rok 

 zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały 

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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