
Uchwała nr L/1049/05 
Rady Miasta Katowice 

 

z dnia 21 listopada 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 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 1 lit d, lit. h, pkt 3, pkt 4, pkt.10,pkt12 ust.3, 
art.5 ust.1 pkt 1, pkt 2, pkt 11, ust.3, art.7 ust.1 pkt 4, 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/ zwiększeniu dochodów                                 o kwotę 22.896.108 zł 

2/ zmniejszeniu dochodów                                o kwotę 37.759.450 zł 

3/ zwiększeniu wydatków                                 o kwotę      319.738 zł 

4/ zmniejszeniu wydatków                                o kwotę 32.396.480 zł 

5/ zmniejszeniu przychodów                             o kwotę 17.213.400 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 inwestycyjne              
i remontowe 
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. 

 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter



Uzasadnienie  
 

Zmian budżetu miasta Katowice na 2005 rok dokonuje się poprzez: 

 
1/ zwiększenie dochodów o kwotę 22.896.108 zł 
 w tym: 
• części oświatowej subwencji ogólnej w części dla powiatu ze 

środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego (zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-22p/2005 
z dnia 2 listopada 2005 roku)  kwocie 30.000 zł 

 
• dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych rekompensującej utracone dochody z tytułu 
zwolnień i ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy 
chronionej w kwocie 99.609 zł 

 
• środki stanowiące refundację wydatków poniesionych przez 

jednostki oświatowe na nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty (43.367 
zł) i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (25.900 zł) dla 
pedagogów  w kwocie 69.267 zł 

 
• dochodów ponadplanowych  w kwocie 20.626.942 zł 

z tytułu: 
− zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górniczymi 105.569 zł 

− reklam umieszczanych w pasie drogowym, opłat za 
parkowanie oraz zajęcie pasa drogowego 3.300.000 zł 

− przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności  180.000 zł 

− podatku od środków transportowych od osób prawnych1.700.000 zł 
− podatku od czynności cywilnoprawnych od osób 

fizycznych 1.120.000 zł 
− udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych  9.469.500 zł 
− odsetek od własnych środków na rachunku bankowym2.000.000 zł 

− opłat za usługi żywieniowe świadczone przez stołówki 
szkolne 1.421.593 zł 

− opłat za wydane dowody rejestracyjne, pozwolenia i 
tablice rejestracyjne  1.101.000 zł 

− organizacji dodatkowych imprez sportowych oraz 
wykorzystania obiektów sportowych 200.000 zł 

− środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów 
obsługi Funduszu 29.280 zł 

 
• dochodów nieplanowanych  2.070.290 zł 
 z tytułu : 

− czynszu dzierżawnego Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 1.933.090 zł 

− wpływów za materiały do przetargu, opłaty za media 
w budynku przy ul. Francuskiej 137.200 zł 

 
2/ zmniejszenie dochodów o kwotę 37.759.450 zł 

w tym z tytułu: 
• opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

 1.260.000 zł 
• podatku od czynności cywilnoprawnych od osób 

prawnych 2.806.000 zł 
• opłaty skarbowej 1.296.970 zł 
• środków z Funduszu (ISPA) Spójności32.396.480 zł 



 
 
3/ zwiększenie wydatków o kwotę 319.738 zł 

w tym: 
− wydatki inwestycyjne dla Komunalnego Zakładu Usług 

Pogrzebowych 150.000 zł 
− celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia w 

związku z dokonanymi wypłatami nagród Śląskiego Kuratora 
Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla pedagogów 69.267 zł 

− na zakup pomocy naukowych dla szkoły 30.000 zł 
− na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadań 

realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 29.766 zł 

− na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia oraz 
zakup rejestratora cyfrowego dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień 19.500 zł 

− na remont części administracyjnej Specjalistycznej 
Poradni Rodzinnej 15.000 zł 

− na montaż oświetlenia w pracowni dziennikarskiej Pałacu 
Młodzieży 6.205 zł 

 
4/ zmniejszenie wydatków  o kwotę 32.396.480 zł 

na realizację zadania inwestycyjnego „Katowice – oczyszczanie 
ścieków” współfinansowanego z Funduszu (ISPA) Spójności 

 
5/ zmniejszenie przychodów  o kwotę 17.363.400 zł 

z tytułu: 
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych 

 
Zmian w budżecie poprzez przeniesienia wydatków budżetowych między działami 
i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji budżetowej dokonuje się celem: 
 
− dostosowania do potrzeb dotacji dla niepublicznych 

placówek oświatowych 120.000 zł 
− przeklasyfikowania z dotacji podmiotowej na dotację 

celową zadania stanowiącego element majątku instytucji kultury  34.000 zł 
− realizacji imprez kulturalnych na terenie Miasta 14.000 zł 
− zakupu strojów sportowych do reprezentowania Miasta na 

zawodach sportowych 15.000 zł 
− opracowania projektu organizacji ruchu drogowego w 

ciągu ulic Mikołowska – Brynowska 31.598 zł 
− realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego 51.000 zł 
 

W związku z koniecznością realizacji nowych zadań inwestycyjnych i remontowych 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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