
 
Uchwała nr LV/1159/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 27 lutego 2006r. 

 
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2006 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. 6 ust. 1 pkt 1,art.166 
ust.4, art.168 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. 
U. Nr 249, poz.2104/ oraz art.4 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 
dochodach samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn.zm./ 

 
Rada Miasta Katowice 

uchwala: 
 
§ 1. Dokonać zmian budżetu Miasta Katowice na 2006 rok polegających na: 

1/ zwiększeniu dochodów  o kwotę  40.000 zł 
2/ zmniejszeniu dochodów o kwotę  2.023.400 zł 
3/ zwiększeniu wydatków o kwotę  833.430 zł 
4/ zmniejszeniu wydatków  o kwotę   2.023.400 zł 
5/ zwiększeniu przychodów o kwotę   793.430 zł 
 
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 

§2. Dokonać zmian w budżecie Miasta Katowice na 2006 rok polegających na 
przeniesieniu dochodów i wydatków budżetowych pomiędzy działami                          
i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji budżetowej  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2  stanowiącymi  integralną część uchwały. 

  

§3.  Wprowadzić do budżetu Miasta Katowice na 2006 rok nowe zadanie 
inwestycyjne oraz dokonać zmiany na zadaniach realizowanych w ramach 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  
zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 stanowiącymi  integralną część uchwały. 
 

§ 4. Przyjąć do budżetu nowe zadanie remontowe pn. „Naprawa planszy 
gimnastycznej w Pałacu Młodzieży” w dz.854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza rozdz. 85495 Pozostała działalność  

 

§ 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 2006 rok dokonuje się poprzez: 
 
1/ zwiększenie dochodów o kwotę  40.000 zł 

z tytułu: 
 

− dzierżawy gruntów pod Składowisko Odpadów przy ul. 
Żwirowej przez Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i 
Komunalnych ( zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 30.12.2005r. do 
umowy z dnia 7 stycznia 2003r. ) 

 
2/ zmniejszenie dochodów o kwotę  2.023.400 zł 

z tytułu: 
 

− środków z Funduszu PHARE na realizację zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa ul. Ks. Woźniaka” w związku 
odrzuceniem wniosku nie spełniającego wymogów programu co 
do własności gruntów (nie wszystkie grunty na których realizowana 
będzie inwestycja należą do beneficjenta) 

 
3/ zwiększenie wydatków o kwotę  833.430 zł 

z przeznaczeniem na: 
 

− zwiększenie zatrudnienie o 2 etaty w Miejskim Zarządzie Ulic i 
Mostów celem uregulowania stanu prawnego dróg publicznych 
na terenie Miasta 61.430 zł 

 
− zwiększony zakres zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja 

źródła rzeki Kłodnicy”    550.000 zł 
 

− nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowań ulic 
Ligocka-Załęska oraz Ligocka – Hetmańska” 200.000 zł 

 
− nowe zadanie remontowe „Naprawę planszy gimnastycznej”  22.000 zł 

 
4/ zmniejszenie wydatków o kwotę  2.023.400 zł 

planowanych do realizacji z Funduszu PHARE 2003/2005  
przeznaczonych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Ks. 
Woźniaka” 

 
5/ zwiększenie przychodów  o kwotę 793.430 zł 

z tytułu: 
− nadwyżki z lat ubiegłych 

 
Zmian w budżecie miasta Katowice na 2006 rok polegających na 
przeniesieniu : 
 
1/dochodów pomiędzy działami i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji 
budżetowej dokonuje się celem dostosowania do : 

− obowiązującej klasyfikacji budżetowej opłat za zajęcie pasa 
drogowego oraz opłat za wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z interpretacją 
Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu 
Terytorialnego pismo Nr ST1-4800-668/2005/986 z dnia 31.10.2005 r. 7.520.000 zł 

− potrzeb wynikających z realizacji zadań przez placówki oświatowe 5.950 zł 
 

 
-   2   - 



 
 
2/wydatków pomiędzy działami i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji 
budżetowej dokonuje się celem : 

− zmian na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w tym wynikających ze 
zmian w finansowaniu niektórych zadań kredytem z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego  5.949.052 zł 

− zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT od czynności 
opodatkowanych związanych z realizacją zadania 
„Odwodnienie węzła drogowego Pszczyńska – Kolista  1.530 zł 

 
Ponadto zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu Miasta na 2006 rok 
nowego zadania remontowego oraz dokonania zmiany na zadaniach realizowanych 
w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w tym utworzenie nowego zadania  
inwestycyjnego.  
 
 


