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Uchwała nr LIX/1327/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 27 kwietnia 2006r. 

 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice 
za 2005 rok  oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tego 

tytułu . 
 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.42 i art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz.1591 z późn.zm.),  art.12 ust.1,  ust.3  
pkt 2, pkt.3 lit.a, b  i  pkt 8 oraz art.199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz.U.  Nr  249 poz. 2104) – po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Katowice za 2005 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1 

Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice 
za 2005 rok wykazujące: 
 
1) dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości   976.364.500 zł   

w tym:  
 
a/ dochody zadań własnych 921.870.475 zł 
z czego: 
-  gminy 660.715.272 zł 
w tym: środki  na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)  802.193 zł  

środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz 
ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi         13.532.293 zł 

 
-  powiatu 261.155.203 zł 
w tym: dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 1.039.974 zł  

środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz  
ze źródeł zagranicznych,  niepodlegające zwrotowi  1.161.789 zł 

 
W  ramach  dochodów zadań własnych podstawowe  dochody  podatkowe stanowiły 
 443.310.560 zł. 
 
b/ dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych Miastu 54.494.025 zł 
z czego: 
-  zadania zlecone gminy 39.670.529 zł 
 
-  zadania zlecone powiatu 14.780.496 zł 
 
-  zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organem 
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   administracji rządowej 43.000 zł 
 
 zgodnie z załącznikami nr 1, 1/1, 1a, 1b, 

 

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 
miastu Katowice ustawami, wykonane w wysokości  13.159.316 zł  
 

w tym: dochody przekazane: 

      a/ budżetowi państwa  10.319.101 zł 

      b/ budżetowi miasta  - w części gminnej  65.735 zł 

                                        - w części powiatu 2.774.480 zł 

 zgodnie z załącznikiem nr 1c, 

3) wydatki ogółem budżetu  Miasta zrealizowane w wysokości 936.904.880 zł 
w tym: 

 
      -  wydatki bieżące 700.607.965 zł 
         z tego: 
          wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 321.722.052 zł 
          dotacje 64.317.170 zł 
          obsługa długu 3.327.132 zł 
 
       -  wydatki majątkowe 236.296.915 zł 
          z tego: 
           dotacje 111.934.302 zł  
 

a/ wydatki  zadań własnych  882.412.661 zł 
   z czego: 
   -  gminy 558.889.035 zł 
  w tym realizowane: na podstawie zawartych  porozumień (umów) 771.009  zł 

 ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności  oraz ze 
źródeł zagranicznych,  niepodlegających zwrotowi 13.423.449  zł 

 
   -  powiatu 323.523.626 zł 
  w tym realizowane: na podstawie zawartych  porozumień (umów) 98.010.376  zł 

  ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych, Funduszu Spójności  oraz ze 
źródeł zagranicznych,  niepodlegających   
zwrotowi 1.455.085  zł 

b/ wydatki zadań zleconych zrealizowane w ramach dotacji celowej 
z budżetu państwa 54.492.219 zł 
z czego: 
-  zadania zlecone gminy 39.670.529 zł 
-  zadania zlecone powiatu 14.778.690 zł 
- zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organem 
  administracji rządowej 43.000 zł 
 
 zgodnie z załącznikami nr 2, 2/1  i 2a, 
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4) nadwyżka budżetu w wysokości    39.459.620 zł 
 

zgodnie z bilansem przedstawionym w załączniku nr 3, 

 

5) dochody własne jednostek budżetowych zrealizowane w wysokości         419.079 zł 

wydatki  sfinansowane  dochodami  własnymi  jednostek  

budżetowych zrealizowane w wysokości         193.904 zł    

 
zgodnie z  załącznikiem  nr 4, 
 

6) przychody ogółem zrealizowane w wysokości   209.063.053 zł 

rozchody w wysokości       6.493.493 zł 

 
      zgodnie z załącznikiem nr 5, 
 

7) stan należności wynoszący na dzień 31.12.2005 r. kwotę             112.912.187 zł 

 
zgodnie z załącznikiem nr 6, 

 

8) stan zobowiązań według tytułów dłużnych wynoszący 
na dzień 31.12.2005 r. kwotę               96.121.539 zł 

 
 

zgodnie z załącznikiem nr 7, 
 

9) wydatki majątkowe miasta Katowice za 2005 rok w kwocie          236.296.915 zł  

a/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach  
          Wieloletniego Planu Inwestycyjnego –           w kwocie          209.319.013 zł 
 
 
      zgodnie z załącznikiem  nr 8, 
      

      b/ pozostałe wydatki majątkowe w kwocie            26.977.902 zł  

 
      zgodnie z załącznikiem nr 8a, 
 
 

10) zrealizowane przychody i  koszty: 

zakładów budżetowych obejmujące:   

    - przychody w kwocie        175.410.229 zł 
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    - koszty i inne obciążenia w kwocie       175.524.206 zł 

 
zgodnie z załącznikiem  nr 9, 
 

11) zrealizowane przychody i wydatki: 

środków  specjalnych  obejmujące: 

     
    - przychody w kwocie            282.864  zł 

    - wydatki w kwocie          2.502.436 zł 

 
 zgodnie z załącznikiem  nr 10, 
 

12) zrealizowane przychody i wydatki: 

Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

Wodnej obejmujące: 

 
    - przychody w kwocie       5.608.479  zł 

    - wydatki  /koszty/ w kwocie      12.107.134 zł 

 
     zgodnie z załącznikiem nr 11,  
 

13) dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2005 roku w wysokości  176.251.472 zł 

w tym: 

a/ w ramach wydatków bieżących 64.317.170 zł 

- dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej na remonty budynków komunalnych 13.190.757 zł 

 
- dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Usług 

Pogrzebowych na utrzymanie cmentarzy komunalnych 1.201.960 zł 
 
 

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Utylizacji Odpadów Szpitalnych i 
Komunalnych na dofinansowanie utylizacji odpadów szpitalnych i 
składowania odpadów komunalnych 825.000 zł 

 
 

- dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 22.653.645 zł 
 

- dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których Miasto jest organem tworzącym  178.430 zł 
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- dla placówek oświatowych, dla których organem  prowadzącym  nie 
jest Miasto 17.094.241 zł 

 
- dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 3.605.312 zł 
 
- na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych 250.400 zł 

 
 

- na dofinansowanie bieżącej działalności szkół wyższych, w celu 
umożliwienia uczelniom realizacji remontów i inwestycji 3.890.839 zł 

 
 

- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie 
wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z Katowic w 
rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu 205.502 zł 

 
 

- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie 
wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z Katowic w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu 1.073.524 zł 

 
 

- dotacja dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie 
kosztów pobytu w przedszkolach na terenie innych gmin dzieci 
będących mieszkańcami Katowic 34.560 zł 

 
 

- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem 
na realizację zadań w ramach Ramowego Programu Poprawy 
Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta Katowice (63.000 zł) oraz 
Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
(50.000 zł) 113.000 zł 

 
b/ w ramach wydatków majątkowych 111.934.302 zł 
 

- na budowę Drogowej Trasy Średnicowej (przekazywane do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na podstawie zawartego 
porozumienia) 95.695.563 zł 

- dotacja celowa na inwestycje dla Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej 11.020.298 zł 

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Komunalnego Zakładu 
Usług Pogrzebowych 149.869 zł 

- na udzielenie pomocy finansowej samorządowi Województwa 
Śląskiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa 
kina Rialto  w Katowicach dla potrzeb kinoteatru i dostosowania do 
wymogów p.poż.” 587.000 zł 

- dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których Miasto jest organem tworzącym 2.677.187 zł 

- dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 1.256.885 zł 
- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem 
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na realizację Ramowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
Mieszkańców Miasta Katowice 547.500 zł 

 
 
14) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych zrealizowano w 2005 roku w wysokości     5.818.256 zł  
 

wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poniesiono w 2005 roku 
 w wysokości       4.676.746 zł. 
 

§ 2 
 

Udzielić Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu Miasta za 
2005 rok. 
 

§ 3 

Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia  sprawozdania  z wykonania 
budżetu miasta Katowice za 2005 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa 
miejscowego. 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 


