
 
 
Uchwała nr XLVIII/997/05 
   Rady Miasta Katowice 
 
z dnia 24 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 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 12, art.5 ust.1 pkt 11 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/ zwiększeniu dochodów                  o kwotę  6.760.909 zł 

2/ zwiększeniu wydatków                  o kwotę  2.012.575 zł 

3/ zmniejszeniu przychodów              o kwotę  4.748.334 zł 
 

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 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 2 stanowiącym 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 

§4 Dokonać zmian na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego 
zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Marek Chmieliński



Uzasadnienie  
 

Zmian budżetu miasta Katowice na 2005 rok dokonuje się poprzez: 

 
1/ zwiększenie dochodów o kwotę 6.760.909 zł 

w tym z tytułu: 
− zwrotu niewykorzystanych środków zapisanych na liście wydatków,  

                                które nie wygasają z upływem 2004 roku      6.410.967 zł 
w związku z: 

 niezrealizowaniem w terminie zadań  2.852.332 zł 
z tego: 
• modernizacja budynku przy ul. 3-go  Maja 27/ul. Słowackiego 33 (241.500 zł),  
• opracowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej budynków, w których 

funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe (400.000 zł) 
• wykup gruntów zajętych pod drogi publiczne od osób fizycznych i prawnych 

(794.390 zł) 
• opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ul. Jordana, 

ul. Hierowskiego, Staw Grunfeld (18.117 zł) 
• zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Katowice”(41.669 zł) 
• studium wykonalności programu modernizacji i rozbudowy infrastruktury 

tramwajowej na terenie miast Sosnowiec – Katowice – Chorzów - Bytom (20.000 zł) 
• opracowanie dokumentacji do projektu „System Elektronicznej Komunikacji dla 

Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (40.000 zł) 
• Gimnazjum Nr 2 ul. Głowackiego 4 (400.000 zł) 
• Szkoła Podstawowa Nr 29 ul. Lepszego 2 (56.900 zł) 
• Szkoła Podstawowa Nr 2 (93.000 zł) 
• Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 (70.000 zł) 
• skanalizowanie centralnej części dzielnicy Zarzecze (70.000 zł) 
• kanalizacja w ul. Łubinowej i ul. Motyli (7.000 zł) 
• przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Marcinkowskiego -

Szeroka II etap (2.756 zł) 
• lodowisko przenośne (597.000 zł) 
 

 rozliczeniem zadań po ich realizacji 3.558.635 zł 
w tym: m.in. zwrócono środki po rozliczeniu zadań: 
• regulacja rzeki Rawy –kolektor lewobrzeżny Rawy (937.961 zł, co stanowi 49,5% 

planu) 
• przerzut ścieków z dzielnicy Szopienice do oczyszczalni Dąbrówka (142.968 zł, co 

stanowi 49,7 % planu) 
• Katowice oczyszczanie ścieków Projekt ISPA Nr 2000/PL/16/P/PE/004 (1.877.492 

zł, co stanowi 53,7 % planu) 
• składowisko odpadów komunalnych ul.Żwirowa – I sektor ( 228.893 zł co stanowi 

45,4% planu) 
 

− realizacji przez placówki oświatowe projektów w ramach Programu 
Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius                           
349.942 zł 

 
2/ zwiększenie wydatków o kwotę 2.012.575 zł 

w tym na: 
− zakup nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w 

Katowicach przy Al.Korfantego 900.000 zł 
− zakup praw jazdy produkowanych przez Polską Wytwórnię Papierów 

Wartościowych  150.000 z
− zadania remontowe oraz usuwanie awarii w placówkach oświatowych451.055 zł 
− zabezpieczenie w pełnej wysokości opłaty z tytułu trwałego zarządu 627 zł 
− doposażenie i działalność bieżącą domu pomocy społecznej 70.000 zł 
− realizację projektów szkół w ramach Programu Wspólnoty  

                               Europejskiej Sokrates-Comenius 349.942 zł 
− realizację zadań remontowych przez instytucje kultury 16.522 zł 
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− bieżące utrzymanie nowej placówki kultury w Katowicach-Giszowcu  40.260 zł 

 
− zabezpieczenie w pełnej wysokości opłat za zużytą wodę 

                                i odprowadzenie ścieków 34.169 zł 
 

3/ zmniejszenie przychodów  o kwotę 4.748.334 zł 
z tytułu: 

− nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4.210.831 zł 
− wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 537.503 zł 
 

Zmian w budżecie poprzez przeniesienia wydatków budżetowych między działami 
i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji budżetowej dokonuje się celem: 
− realizacji poszerzonego zakresu robót zadania inwestycyjnego „Budowa sygnalizacji 

świetlnej przy ul. Piotrowickiej 400.000 zł 
− zmiany klasyfikacji zadania remontowego ul. Ceglana-Meteorologów na zadanie 

inwestycyjne  220.000 zł 
− dofinansowania zadania zleconego orzekania niepełnosprawności dla osób z terenu 

Miasta Katowice 23.110 zł 
− zwiększenia środków na remonty oświetlenia ulicznego 278.803 zł 
− dostosowania dotacji dla instytucji kultury do potrzeb w związku z realizacją nowego 

zadania inwestycyjnego 14.056 zł 
− zwiększenia dotacji dla MDK Szopienice z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 

w związku z zajęciem I miejsca w Turnieju Dzielnic  15.000zł. 
 

W związku z koniecznością realizacji nowych zadań remontowych i inwestycyjnych zachodzi 
potrzeba wprowadzenia ich do budżetu Miasta na 2005 rok.. 
 
Ponadto dokonuje się zmian na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego. 
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