Uchwała nr LI/1059/05
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 grudnia 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./, art. 4 ust.1 pkt 12 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 3.000.000 zł
2/

zmniejszeniu dochodów

o kwotę 2.000.000 zł

3/

zwiększeniu wydatków

o kwotę

4/

zmniejszeniu wydatków

o kwotę 9.683.112 zł

5/

zwiększeniu przychodów

o kwotę 23.617.429 zł

6/

zmniejszeniu przychodów

o kwotę 34.230.541 zł

70.000 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:
1/
2/

przeniesieniu dochodów budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami
obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy gminą i powiatem,
przeniesieniu wydatków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami
obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 stanowiącymi integralną część uchwały.
§3.

Przyjąć do budżetu miasta Katowice na 2005 rok nowe zadania inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały

§4

Dokonać zmian na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego
zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 stanowiącymi 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:
 zwiększenie dochodów
-

o kwotę 3.000.000 zł

z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

 zmniejszenie dochodów
-

3.000.000 zł
o kwotę 2.000.000 zł

z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

2.000.000 zł

 zwiększenie wydatków
−

o kwotę 70.000 zł

na zakup skutera śnieżnego do przygotowania narciarskich
tras biegowych na terenie miasta

 zmniejszenie wydatków
-

70.000 zł

o kwotę 9.683.112 zł

na realizację zadań inwestycyjnych:
„Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice”
„Przebudowa ul. Ks. Woźniaka”
celem dostosowania planu do harmonogramu realizacji zadań
„Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja urządzeń
sportowych w Zespole Szkół Hutniczo-Mechanicznych”
w związku z rezygnacją z realizacji

 zwiększenie przychodów

7.200.000 zł
2.400.000 zł
83.112 zł

o kwotę 23.617.429 zł

z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych
6/
zmniejszenie przychodów
o kwotę 34.230.541 zł
z tytułu:
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych
2.730.541 zł
kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku ze
zmniejszeniem przewidzianej na 2005 rok transzy kredytu do
wysokości 9.000.000 euro
31.500.000 zł
Zmian w budżecie poprzez przeniesienia:
1/ dochodów budżetowych między działami i rozdziałami
obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz między gminą
i powiatem
dokonuje się celem:
−
dostosowania
planu
opłaty
eksploatacyjnej,
restrukturyzacyjnej,
administracyjnej
oraz
wpływów
uzyskiwanych ze schroniska dla zwierząt do obowiązującej
klasyfikacji budżetowej (tym zgodnie z pismem Departamentu
Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów Nr ST1-4800668/2005/986 z 31 października
2005 r.)

−

2 -

przeklasyfikowania dochodów z tytułu zwrotu do budżetu
niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające

28.682.433 zł

17.035.800 zł

z upływem roku budżetowego 2004 (zgodnie z pismem Ministra
Finansów Nr ST1-4800-122/2005/121 z 17 lutego 2005 r.)

−

ustalenia planu wpływów za wydane dowody rejestracyjne,
pozwolenia i tablice rejestracyjne jako dochodu powiatu

2/ wydatków budżetowych między działami i rozdziałami
obowiązującej klasyfikacji budżetowej
dokonuje się celem:
−
zmiany finansowania zadań inwestycyjnych kredytem
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
−
realizacji inwestycji w instytucji kultury Muzeum Historii
Katowic
−
wzmocnienia systemu alarmowego w mieście poprzez zakup
elektronicznej syreny alarmowej
−
współfinansowania międzynarodowej imprezy hokejowej
„Euro Icehockey Challenge”
−
zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń wraz
z pochodnymi dla pracowników oświaty

10.545.633 zł
1.101.000 zł
36.611.707 zł
36.260.007 zł
47.500 zł
30.000 zł
12.000 zł
262.200 zł

W związku z koniecznością realizacji nowych zadań inwestycyjnych zachodzi potrzeba
wprowadzenia ich do budżetu Miasta na 2005 rok.
Ponadto dokonuje się zmian na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego, w tym w związku ze zmniejszeniem w 2005 roku dofinansowania zadań
inwestycyjnych (ustalonych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej) kredytem z
Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LI/1059/05
Rady Miasta Katowice
z dnia 5 grudnia 2005r.55 grudni

Wykaz
nowych zadań inwestycyjnych przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2005 rok

Zadania inwestycyjne :
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zadania własne gminy w tym:
-

zakup elektronicznej syreny alarmowej (30.000 zł) realizowany przez Urząd Miasta Wydział
Zarządzania Kryzysowego

ujęto jako przeniesienie w załączniku Nr 2

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zadania własne gminy w tym:

-

projekt i wykonanie instalacji p-pożarowej (15.000 zł), oraz montaż systemu monitoringu
(9.500 zł) w Kościele Św. Michała w Katowicach realizowany przez Muzeum Historii

Katowic
ujęto jako przeniesienie w załączniku Nr 2

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
zadania własne gminy w tym:
-

zakup skutera śnieżnego (70.000 zł) realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ujęto jako zmiany budżetu w załączniku Nr 2.

