
Uchwała nr LXII/1447/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 17 lipca 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,ust.2 pkt 3, 
art. 166 ust. 4, art. 168 ust. 2 pkt 3, pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./, art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 
listopada 2003 r. o dochodach jednostek 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  14.227 zł 

2/ zwiększeniu wydatków o kwotę  3.578.727 zł 

3/ zwiększeniu przychodów o kwotę  4.064.500 zł 
 
4/ zwiększeniu rozchodów o kwotę  500.000 zł 

 
 
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i 4 stanowiącymi integralną część uchwały. 

 

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Miasta Katowice na 2006 rok polegających na: 

przeniesieniu dochodów budżetowych pomiędzy działami oraz wydatków 

budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji 

budżetowej  

zgodnie z załącznikami  Nr 1 i 2 stanowiącymi  integralną część uchwały. 
 

§ 3.  Dokonać korekty planu Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 
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§ 4.  Wprowadzić do budżetu Miasta Katowice na 2006 rok nowe zadania 

remontowe i inwestycyjne oraz dokonać zmiany na zadaniach 

realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  

zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 stanowiącymi integralną część uchwały. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Marek Chmieliński 
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Uzasadnienie 

Zmian budżetu miasta Katowice na 2006 rok dokonuje się poprzez: 
 
1/ zwiększenie dochodów  o kwotę 14.227 zł 

z tytułu: 
− darowizn od osób fizycznych, prawnych i innych instytucji na 

rzecz osób poszkodowanych w katastrofie budowlanej na 
terenie Międzynarodowych Targów Katowickich 14.227 zł 

 
2/ zwiększenie wydatków o kwotę 3.578.727 zł 

z przeznaczeniem na: 
− modernizację ul. Budowlanej  450.000 zł 
− modernizację budynków komunalnych  945.000 zł 
− sporządzenie oraz aktualizację dokumentacji technicznej w  

związku z regulacją stanów prawnych nieruchomości będących 
własnością wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta  150.000 zł 

− na niezbędne naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego      
i centrali telefonicznej ( 15.000 zł) oraz zakup oprogramowania 
służącego sporządzaniu sprawozdań budżetowych ( 31.500 zł)  46.500 zł 

− modernizację oprogramowania i obsługę autorską 
komputerowych programów podatkowych  200.000 zł 

− wykonanie zadań remontowych ( 1.281.500 zł w tym na usuwanie 
szkód powstałych po zimie 935.113 zł) oraz inwestycyjnych 
(204.000 zł w tym: 200.000 zł na  boisko przy Szkole Podstawowej Nr 
47) w placówkach oświatowych  1.485.500 zł 

− zabezpieczenie środków na dofinansowanie kosztów 
kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi 
pracownikami umowy o pracę  w celu przygotowania 
zawodowego  150.000 zł 

− pokrycie kosztów użytkowania wyremontowanego basenu w 
Młodzieżowym Domu Kultury (15.200 zł), wycinkę drzew przy 
Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych (30.800 zł) oraz 
realizacje zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy w IV Liceum 
Ogólnokształcącym (8.000 zł)    54.000 zł 

− zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu 
„Europejskie stypendia dla studentów” współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa   31.500 zł 

−  pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Katowic w rodzinach 
zastępczych na terenie innych powiatów   50.000 zł 

− świadczenia dla osób poszkodowanych w katastrofie 
budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów 
Katowickich  14.227 zł 

− dofinansowanie udziału członków rodziny repatrianta w kursie 
języka polskiego   2.000 zł   

 
3/ zwiększenie przychodów  o kwotę 4.064.500 zł 

z tytułu: 
− nadwyżki z lat ubiegłych 2.564.500 zł 
− spłaty należności głównej pożyczki udzielonej szpitalowi im. L. 

Rydygiera (zgodnie z aneksem do ugody restrukturyzacyjnej     z dnia 
14.10.05 r.) 1.500.000 zł 
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4/  zwiększenie rozchodów  o kwotę 500.000 zł 
W związku z występującymi trudnościami finansowymi w 
niektórych jednostkach organizacyjnych miasta środki przeznaczone 
będą na udzielenie pomocy w formie pożyczek. 
Zwiększenie rozchodów pokryte zostanie przychodami ze spłaty 
pożyczki.  

 
Zmian w budżecie miasta Katowice na 2006 rok polegających na przeniesieniu: 

1/  dochodów dokonuje się celem: 
 dostosowania do klasyfikacji budżetowej planu dotacji z PFRON 

rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień podatkowych 
zakładów pracy chronionej w kwocie 2.130.457 zł ( zgodnie z interpretacją 
Ministra Finansów pismo z 24 czerwca 2006r. Nr ST1-4800-201/2006/210) 

 
2/ wydatków dokonuje się : 

 celem zabezpieczenia w pełnej wysokości środków na realizację 
niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego (1.185.000 zł), 

 celem zakupu centrali telefonicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej (34.000 zł) 

 celem realizacji remontu dachu i zakupów inwestycyjnych dla 
Szpitala im.L.Rydygiera (488.000 zł) 

 celem realizacji przez Estradę Śląską festynu rodzinnego w dzielnicy 
Wełnowiec - Józefowiec połączonego z otwarciem integracyjnego placu 
zabaw dla dzieci (10.000 zł), 

 
Dokonuje się korekty planu wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 
 

Ponadto zachodzi konieczność wprowadzenia do budżetu Miasta na 2006 rok nowych 
zadań remontowych i inwestycyjnych oraz dokonania zmiany na zadaniach 
realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Marek Chmieliński 
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