Uchwała nr LII/1069/05
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 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, 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. 7 ust. 1 pkt 4 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 1.416.701 zł
2/

zwiększeniu wydatków

o kwotę

372.739 zł

3/

zmniejszeniu wydatków

o kwotę

68.810 zł

4/

zmniejszeniu przychodów

o kwotę 1.112.772 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 dochodów budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami
obowiązującej klasyfikacji budżetowej
zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.
§3.

Dokonać korekty planów zakładów budżetowych na 2005 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 5. 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 1.416.701 zł

z tytułu:
 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Samorządu
Województwa Śląskiego na refundację wydatków poniesionych na realizację programu
Integra Sites (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2004 roku 11.023 zł) 64.083 zł
(zgodnie z umową konsorcyjną z dnia 27 sierpnia 2004 r zawartą
pomiędzy Partnerem Wiodącym Miastem Kolonia a pozostałymi
partnerami w tym Miastem Katowice)



środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków
poniesionych na realizację programu Urbact
15.750 zł
(zgodnie z umową wspólną z dnia 15 kwietnia 2005 r. zawartą pomiędzy
Partnerem Wiodącym Miastem Strasburg oraz pozostałymi partnerami
w tym Miastem Katowice)



części oświatowej subwencji ogólnej – środki z rezerwy przeznaczone na dofinansowanie
kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela 288.169 zł
w tym:

dla gminy

140.444 zł

(zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-18g/2005 z dnia
25 października 2005 r. )

dla powiatu

147.725 zł

(zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-18p/2005 z dnia 25
października 2005 r )



środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na realizację
projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
15.760 zł
(zgodnie z umową Nr Z/2.24/II/2.2/7/05/U/7/05 z dnia 29 listopada
2005 r. zawartą z Samorządem Województwa Śląskiego jako instytucją
wdrażającą)



części oświatowej subwencji ogólnej ustalonej jako kwota korygująca 1.032.939 zł
w tym:
dla gminy
1.010.932 zł
dla powiatu
22.007 zł
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 grudnia
2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego - Dz. U. Nr 242 poz.2039).

2/

zwiększenie wydatków
z przeznaczeniem na:
−

−

−
−

o kwotę 372.739 zł

realizację programu Integra Sites realizowanego w ramach Regionalnych Działań
Ramowych Programu Interreg IIIC „Trójkąt Weimarski” dotyczącego
zintegrowanego zarządzania i rewitalizacji zanieczyszczonych terenów
poprzemysłowych
53.060 zł
realizację programu Urbact dotyczącego szkoleń dla przedstawicieli miast
członkowskich Klubu Strasburskiego na temat zastosowania metody podejścia
zintegrowanego przy organizacji transportu publicznego oraz możliwości
wykorzystania funduszy europejskich
15.750 zł
dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20
Karty Nauczyciela
288.169 zł
wypłaty stypendiów dla uczniów w ramach projektu Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne
15.760 zł

3/

zmniejszenie wydatków
zaangażowanych wcześniej, ze środków własnych w realizację
programów Integra Sites i Urbact, a podlegających refundacji

4/

zmniejszenie przychodów
z tytułu:
nadwyżki z lat ubiegłych

o kwotę 68.810 zł

o kwotę 1.112.772 zł

Zmian w budżecie poprzez przeniesienia:
dochodów budżetowych między działami i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji budżetowej 10.500.000 zł
dokonuje się celem dostosowania planu opłat parkingowych i opłat za
zajęcie pasa drogowego do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (zgodnie z
pismem Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów
Nr ST1-4800-668/2005/986 z 31 października 2005 r.)

Korekty planów finansowych zakładów budżetowych dokonuje się celem:
– dostosowania planowanego stanu środków obrotowych do stanu rzeczywistego i pokrycia
niedoboru zmniejszeniem wydatków oraz zmniejszeniem planowanego stanu środków na
koniec roku,
– zrealizowania zadania inwestycyjnego w związku z uzyskaniem wyższych od
prognozowanych przychodów własnych.

