
 
 

Uchwała nr XLVII/991/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 10 października 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 1998 r. o finansach publicznych 
/Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm./ 

 
Rada Miasta Katowice 

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

1/ zwiększeniu wydatków  o kwotę  1.525.655 zł 
2/ zwiększeniu przychodów o kwotę  2.817.255 zł 
3/ zmniejszeniu przychodów o kwotę  1.291.600 zł 

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

§ 2.  Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2005 rok polegających na 
przeniesieniu wydatków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami 
obowiązującej klasyfikacji budżetowej 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały. 

§3.  Przyjąć do budżetu miasta Katowice na 2005 rok nowe zadanie inwestycyjne 
pn. Lodowisko przenośne w dz.926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92604 
Instytucje kultury fizycznej realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Katowicach. 

 
§4 Dokonać zmian na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego 
zgodnie z załącznikiem Nr 3 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



 
Uzasadnienie 

  
 
Zmian budżetu miasta Katowice na 2005 rok dokonuje się poprzez: 

 
1/ zwiększenie wydatków o kwotę 1.525.655 zł 

 
na przejęcie przez Miasto -zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. 
o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej - części 
zobowiązań SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki (255.655 zł) oraz SP ZLA „Moja 
Przychodnia” (1.270.000 zł) 

 
 

2/ zmniejszenie przychodów o kwotę 1.291.600 zł 
 

z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta  
w tym: 
 
• dla SP ZOZ Szpital Miejski Murcki w związku ze zgodą Rady Miasta 

na zawarcie ugody restrukturyzacyjnej w trybie art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej polegającej m.in. na umorzeniu pozostałej do 
spłaty pożyczki  210.000 zł 
 

• SP ZOZ Szpital im. Ludwika Rydygiera w związku ze zgodą Rady 
Miasta na zawarcie ugody restrukturyzacyjnej w trybie art. 13 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej polegającej m.in. na odroczeniu 
terminu spłaty pożyczki do 2007 roku 312.000 zł 

 
• SP ZLA „Moja Przychodnia” w związku ze zgoda Rady Miasta na 

zawarcie ugody restrukturyzacyjnej w trybie art. 13 ust. 1 pkt 2, pkt 3 ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej polegającej m.in. na określeniu nowych 
warunków spłaty pożyczki  769.600 zł 

 
 

3/ zwiększenie przychodów  o kwotę 2.817.255 zł 
 

z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 
 
 

Zmian w budżecie poprzez przeniesienia wydatków budżetowych między działami 
i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji budżetowej na zadaniach realizowanych w ramach 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dokonuje się celem realizacji nowego zadania 
inwestycyjnego oraz umożliwienie zagospodarowania terenu wokół budowanego pomnika 
gen. J. Ziętka (wykonanie ścieżek pieszych i pieszo – jezdnych). 
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