
 
Uchwała nr XLIII/919/05 

Rady Miasta Katowice 
 

z dnia 25 lipca 2005r. 
 

w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta Katowice oraz rodzajów 
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
 

 

 Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm)  oraz 
art. 110 ust. 1 i 2, art. 119 – 125 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r.  o finansach 
publicznych ( Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz.148 z późn. zm.) 
 

 

Rada Miasta Katowice 

u c h w a l a : 
 

§ 1.Ustalić tryb prac oraz procedurę uchwalania budżetu:  

1) Prezydent Miasta Katowice opracowuje założenia projektu budżetu, kierunki 

polityki społecznej i gospodarczej, o czym informuje mieszkańców Katowic, 

2) projekt budżetu na każdy rok budżetowy opracowywany jest przez Prezydenta 

Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu 

spraw budżetowych i podatkowych oraz funkcjonowania jednostek samorządu 

terytorialnego, 

z uwzględnieniem: 

a) zadań finansowanych z budżetu miasta oraz realizowanych przez jednostki 

organizacyjne miasta wraz z przewidywanymi zmianami, 

b) stanu organizacyjno prawnego oraz stawek podatkowych i opłat wraz                          

z przewidywanymi zmianami, 

c) ilości etatów i środków na wynagrodzenia w jednostkach powiązanych                     

z budżetem miasta wraz z przewidywanymi zmianami, 

d) przyjętych przez Radę Miasta Katowice strategii, kierunków działań i programów  
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a  w szczególności : 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Katowice, 

- uchwał w sprawie realizacji inwestycji wieloletnich m.in.: 
 Drogowej Trasy Średnicowej ,  

 projektu pn. Katowice - oczyszczanie ścieków - współfinansowanego z Funduszu 

Spójności (wcześniej ISPA), 

- planów zagospodarowania przestrzennego podjętych względnie 

wynikających z w /w Studium, 

- uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 

- kierunków działania miasta Katowice w zakresie kultury i ochrony 

zabytków oraz kultury fizycznej, 

- strategii rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy 

społecznej, polityki prorodzinnej oraz profilaktyki uzależnień, 

- oraz innych obowiązujących w momencie opracowywania budżetu na 

poszczególne lata, 
 

e) wytycznych Prezydenta Miasta Katowice dla miejskich jednostek organizacyjnych 

oraz wydziałów Urzędu Miasta w sprawie określenia propozycji do projektu 

budżetu, wynikających z założeń polityki ekonomicznej państwa, m.in. w 

zakresie kształtowania się wielkości dotacji i subwencji z budżetu państwa, 

dochodów podatkowych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa, a także poziomu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej, poziomu cen towarów i usług, opłat itp., 
 

3) naczelnicy wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych miasta                         

i powiatowych służb, inspekcji i straży (za pośrednictwem naczelników wydziałów 

nadzorujących te jednostki) po akceptacji przez nadzorujących Wiceprezydentów Miasta 

przedkładają propozycje do projektu budżetu uwzględniające wytyczne określone               

w punkcie 2, na odpowiednich drukach wraz z niezbędnymi materiałami 

kalkulacyjnymi w zakresie planowanych dochodów i wydatków – w terminie do 

dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, 
 

4) propozycje do projektu budżetu Komisje Rady Miasta składają w terminie 

określonym w punkcie 3.  
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W tym samym terminie mogą składać Prezydentowi Miasta Katowice swoje 

propozycje do projektu budżetu Radni Rady Miasta oraz Rady Jednostek 

Pomocniczych, 

 

5) propozycje określone w punktach 3 i 4 stanowią materiał kalkulacyjny dla Wydziału 

Budżetu, Nadzoru i Kontroli do przygotowania dla Prezydenta Miasta Katowice 

zbiorczego zestawienia proponowanych dochodów i wydatków do projektu budżetu, 

 

6) Prezydent Miasta Katowice dokonuje analizy materiału określonego w punkcie 5 

oraz wydaje zarządzenie w sprawie projektu budżetu miasta, 

 

7) projekt uchwały budżetowej uwzględniający elementy wynikające z § 2 niniejszej 

uchwały Prezydent Miasta Katowice przedkłada Radzie Miasta oraz przesyła do 

zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej – w terminie do dnia 15 listopada 

roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej – 

Prezydent Miasta Katowice przedstawia Radzie Miasta przed uchwaleniem budżetu, 

 

8) termin określony w punkcie 7 może ulec przesunięciu wynikającemu ze zmian 

ustawowych, 

 

9) w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu budżetu Radzie Miasta, Prezydent 

Miasta Katowice przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do 

opracowania projektów ich planów finansowych, 

 

10) jednostki opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania danych o których mowa w punkcie 9 – nie później niż w terminie 

ustawowym, 

 

11) projekt budżetu rozpatrują i opiniują Komisje Rady Miasta, 

 

12) opinie do projektu budżetu względnie wnioski o jego korektę, komisje Rady Miasta 

przedkładają w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu Prezydentowi Miasta 
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Katowice i Komisji Skarbu, 

 

13) po rozpatrzeniu opinii i korekt o których mowa w punkcie 12, Prezydent Miasta 

Katowice udziela Komisjom wyjaśnień (w terminie 10 dni) oraz wnosi ewentualną 

autopoprawkę do projektu budżetu. 

Kopię wyjaśnień i autopoprawkę do projektu budżetu (w tym samym terminie) otrzymuje 

Komisja Skarbu, 

 

14) Komisja Skarbu przedstawia Radzie Miasta opinię dotyczącą projektu budżetu, 

 

15) Prezydent Miasta Katowice przedstawia projekt budżetu na Sesji Rady Miasta, 

 

16) Rada Miasta rozpatruje projekt budżetu i uchwala go na sesji, która winna być 

zwołana przed końcem roku poprzedzającego rok budżetowy. 

 

§ 2.Ustalić rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu: 

1) projekt budżetu opracowywany jest w formie projektu uchwały budżetowej 

oraz załączników do tej uchwały, z wyszczególnieniem - zgodnie z art.124 ustawy o 

finansach publicznych :  

a) prognozowanych dochodów budżetowych według działów i rozdziałów 

klasyfikacji budżetowej oraz źródeł (z podziałem na dochody własne gminy i powiatu 

oraz dotacje na zadania zlecone i z porozumienia), 

b) wydatków budżetowych w podziale na zadania gminy i powiatu oraz działy                          

i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem: 

- wydatków bieżących, w tym w szczególności: 
 wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 

 dotacji, 

 wydatków na obsługę długu Miasta, 

 wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez  Miasto, 

- wydatków majątkowych, 

 

c) źródeł pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu, 

d) wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przyjęte przez Radę Miasta 
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Katowice, 

e) wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności, 

f) planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw 

pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek 

budżetowych, 

g) planów przychodów i wydatków funduszy celowych, 

h) zakresu i kwoty dotacji przedmiotowych, 

i) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 

j) dotacji, 

k) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych 

realizowanych          w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego,  

l) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                  

i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki                          

i  rozwiązywania problemów alkoholowych, 

a także upoważnień dla Prezydenta Miasta Katowice do: 

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 

roku budżetowego deficytu budżetu, 

- zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań Miasta, 

- udzielania pożyczek do określonej wysokości, 

- dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym  w art.128 ust.2. 

ustawy                      o finansach publicznych, 

 

2) do projektu budżetu dołącza się informację o stanie mienia komunalnego, 
zawierającą dane określone w art.120 ustawy o finansach publicznych, 

 

3) objaśnienia do projektu składają się z: 

a) charakterystyki opisowej projektu budżetu, 

b) wykazu nakładów na planowane remonty,  

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice. 
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§ 4. Traci moc uchwała Nr LII/699/02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 10 lipca 2002 r.                      

w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta Katowice oraz rodzajów                  

i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz 

uchwały Rady Miasta Katowice Nr:  II/17/02 z dnia 28 listopada 2002 r., XV/237/03                 

z dnia 30 października 2003 r., XXVIII/564/04 z dnia 26 lipca 2004 r., XXXIII/685/04            

z dnia 22 listopada 2004 r. zmieniające uchwałę Nr LII/699/02 Rady Miejskiej Katowic 

z dnia 10 lipca 2002 r. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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