Uchwała nr XLVI/959/05
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 września 2005r.
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 1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz.148 z późn. zm./, art. 4 ust 1 pkt 3, pkt 12, art. 7 ust 1 pkt 4 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 2005 rok polegających na:
1/ zwiększeniu dochodów

o kwotę 1.296.966 zł

2/ zmniejszeniu dochodów

o kwotę

3/ zwiększeniu wydatków

152.711 zł

o kwotę 1.367.058 zł

4/ zmniejszeniu wydatków

o kwotę

928.700 zł

5/ zmniejszeniu przychodów

o kwotę

705.897 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały.
§ 2. Dokonać w budżecie miasta Katowice na 2005 rok :
1/ dostosowania planu źródeł dochodów do potrzeb
2/ zmiany wysokości kwot dotacji w ramach wydatków bieżących
3/ wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych
4/ przeniesienia wydatków budżetowych między działami i rozdziałami
obowiązującej klasyfikacji budżetowej
5/ zmian w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
zgodnie z załącznikami Nr1, 2, 4,5 stanowiącymi integralną część uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter
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Uzasadnienie
Zmian budżetu miasta Katowice na 2005 rok dokonuje się poprzez:

1/

zwiększenie dochodów

o kwotę 1.296.966 zł

w tym z tytułu:




zwrotu do budżetu środków niewykorzystanych na wydatki, które nie wygasają
z upływem 2004 roku

808.966 zł

zwrotu jednostce budżetowej nadwyżki podatku od towarów i usług VAT
przez Urząd Skarbowy

488.000 zł

2/

zmniejszenie dochodów

o kwotę 152.711 zł

z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z decyzją Ministra
Finansów Nr ST5-4820/os-d/13b/2005/1046)
3/

zwiększenie wydatków

o kwotę 1.367.058 zł

w tym na:
 obsługę prawną Miasta

40.000 zł



wykup wind zamontowanych w budynku przy ul.Francuskiej
w tym odsetki 25.000 zł



wypłatę odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn
pracodawcy (z art.20 Karty Nauczyciela)

92.058 zł

doposażenie w sprzęt medyczny poradni specjalistycznych
funkcjonujących w ramach Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego
„Moja Przychodnia”

195.000 zł

kontynuacja remontu i adaptacji budynku przy ul.Krakowskiej
przeznaczonego na Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Nr 9 i 10,
Środowiskowy Klub Młodzieżowy, Dom Noclegowy wraz z Filią
,Sekcję ds. dłużników alimentacyjnych oraz archiwum

600.000 zł

edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

300.000 zł







4/
zmniejszenie wydatków
z tytułu:

140.000 zł

o kwotę 928.700 zł



dotacji dla Akademii Ekonomicznej w Katowicach

558.700 zł



zadania inwestycyjnego, celem dostosowania planu do potrzeb

370.000 zł

5/

zmniejszenie przychodów o kwotę

z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
Zmian w budżecie dokonuje się celem:
- dostosowania źródeł dochodów do ich rzeczywistej realizacji
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705.897 zł

- realizacji zadań Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia oraz zadania „Działania na rzecz
osób niepełnosprawnych”
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych
- realizacji poszerzonego zakresu zadania inwestycyjnego w ramach Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego 60.000 zł
- realizacji zadań bieżących 3.706 zł (konieczność pokrycia kosztów postępowania odwoławczego )
Ponadto w związku z przyznaniem uchwałą budżetową na 2005 rok dotacji podmiotowej dla
Akademii Ekonomicznej w Katowicach (w kwocie 1.100.000 zł) celem umożliwienia realizacji
przez uczelnię budowy Regionalnego Akademickiego Centrum Informacji Ekonomicznej przy
ul. Bogucickiej zachodzi konieczność zmiany tego tytułu na zagospodarowanie terenu
pomiędzy budynkami A,C,E,L w obszarze ulic Bogucickiej, 1-go Maja oraz rzeki Rawy ( w
kwocie 424.500 zł) oraz remont ogrodzenia zewnętrznego budynku Rektoratu wraz z montażem
bramy wjazdowej, położonego w rejonie ulic 1-go Maja-Czarnieckiego (w kwocie 116.800 zł).
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