
Uchwała nr LXV/1551/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 28 września 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 z późn. zm./, art.3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit.a, lit d, 
pkt 3, pkt 12, art.8 ust. 3  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  5.899.615 zł 
2/ zmniejszeniu dochodów o kwotę  1.820.229 zł 
3/ zwiększeniu wydatków o kwotę  10.046.438 zł 
4/ zmniejszeniu wydatków  o kwotę  4.983.504 zł 
5/ zwiększeniu przychodów o kwotę  983.548 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 budżetowych pomiędzy źródłami oraz wydatków 
budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami obowiązującej klasyfikacji 
budżetowej  
zgodnie z załącznikiem  Nr 2 stanowiącym  integralną część uchwały. 

 

§ 3.  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 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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Uzasadnienie 

Zmian budżetu miasta Katowice na 2006 rok dokonuje się poprzez: 
 
1/ zwiększenie dochodów  o kwotę 5.899.615 zł 

z tytułu: 
− wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych  przez 

Zakład Targowisk Miejskich z tytułu rozliczenia za 2005 rok 153.430 zł   
− zwrotu dotacji celowej za 2005 rok z tytułu rozliczenia kosztów 

modernizacji budynków  127.168 zł 
− opłat od przewoźników drogowych za przeprowadzenie analizy 

sytuacji rynkowej 30.000 zł 
− środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

dofinansowanie kosztów udziału miasta Katowice w projekcie 
Urbact 593 zł 

− zwrotu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego kosztów udziału miasta Katowice w projekcie 
Integra Sites za 2005 r. 22.201 zł 

− podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze 
zwiększeniem powierzchni opodatkowanej 3.800.000 zł 

− podatku od środków transportowych na skutek wzrostu liczby 
pojazdów opodatkowanych 1.000.000 zł 

− środków na realizację przez placówki oświatowe projektów w 
ramach Programu wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius 342.120 zł 

− należności przejętych po zlikwidowanym szpitalu 312.000 zł 
− dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na zadanie „Rozwijanie świadomości 
ekologicznej dzieci i młodzieży”- zgodnie z umową 
Nr214/2005/28/EE/kn/D z dnia 15 lipca 2005 r. 11.421 zł 

− wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu 
Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych z tytułu 
rozliczenia za 2005 rok 100.682 zł 

 
2/ zmniejszenie dochodów  o kwotę 1.820.229 zł  
 z tytułu : 

− opłaty eksploatacyjnej 1.800.000 zł  
− środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na refundację 

kosztów audytu poniesionego na realizację projektów w ramach 
SPO RZI na zadanie "Aktywna polityka rynku pracy i 
integracji zawodowej i społecznej" oraz na zatrudnienie 
koordynatora tych projektów  20.229 zł 

  
 
3/ zwiększenie wydatków o kwotę 10.046.438 zł 
 z przeznaczeniem na: 

− koszty postępowania związanego z usuwaniem pojazdów 
pozostawionych na drodze 60.000 zł 

− objęcie nowych akcji w Górnośląskim Towarzystwie 
Lotniczym S.A. 6.000.000 zł 

− zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy          
ul. Młyńskiej 3.200.000 zł 
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− wpłatę na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego 
GOP  z tytułu przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej                
w zakresie regularnego przewozu osób  30.000 zł 

− realizację projektu Urbact 593 zł 
− pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych w tym związanych               

z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego  50.000 zł 

− wykonanie ekspertyz przeciwpożarowej, konstrukcyjno-
budowlanej oraz instalacyjnej obiektu celem określenia stopnia 
spełnienia wymagań bezpieczeństwa przy organizacji imprez 
masowych  272.304 zł 

− realizację projektów szkół w ramach Programu Wspólnoty 
Europejskiej Socrates Comenius 342.120 zł 

− rozbiórkę budynku usytuowanego na terenie szpitala  10.000 zł 
− wykonanie badań technicznych dla potrzeb ochrony 

przeciwpożarowej placówki opiekuńczo-wychowawczej   5.000 zł 
− realizację zadania „Rozwijanie świadomości ekologicznej 

dzieci i młodzieży”  11.421 zł 
− wykonanie monitoringu na lodowiskach oraz konstrukcji 

oddzielającej sędziów i zawodników od publiczności  65.000 zł 
 

4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 4.983.504 zł 
 celem dostosowania planu: 

−  zadań inwestycyjnych  w tym: współfinansowanych kredytem z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego do potrzeb wynikających 
z realizacji i zakresu przewidzianego do wykonania w roku 
bieżącym 4.963.255 zł 

− wkładu własnego oraz środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na refundację kosztów audytu poniesionego na 
realizację projektów w ramach SPO RZI na zadanie "Aktywna 
polityka rynku pracy i integracji zawodowej i społecznej" oraz 
na zatrudnienie koordynatora  tych projektów do rzeczywistej 
realizacji 20.249 zł 

 
 

5/ zwiększenie przychodów  o kwotę 983.548 zł 
z tytułu: 
− nadwyżki z lat ubiegłych 983.548 zł 
 
 

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2006 rok polegających na 
przeniesieniu : 
1/ dochodów  uzyskiwanych od osób fizycznych z tytułu podatku od 

nieruchomości i podatku rolnego celem dostosowania planu do wysokości 
wynikającej z wystawionych decyzji (150.000 zł) 

 
2/ wydatków celem : 

 dostosowania planu zadań remontowych oraz inwestycji 
drogowych w tym współfinansowanych kredytem z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego do potrzeb wynikających z realizacji 
(724.000 zł), 

 zabezpieczenia środków na administrowanie nieruchomością po 
zlikwidowanym szpitalu (46.663 zł), 
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 realizacji prac remontowych  w Szpitalu im.L.Rydygiera (50.000 
zł) oraz  inwestycyjnych w tym: w Szpitalu Miejskim Murcki 
(270.00 zł), Szpitalu im. Św. Elżbiety (81.884 zł), Szpitalu 
Geriatrycznym (60.000 zł) i Szpitalu im. L.Rydygiera (320.000 zł), 

 dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej prac 
remontowych miejsc pamięci oraz realizacji tablic pamiątkowych 
(60.000 zł), 

 dostosowania planu zadań inwestycyjnych do potrzeb 
wynikających z realizacji (7.274.501 zł w tym poprzez zmianę 
wysokości finansowania niektórych zadań kredytem z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego 5.659.854 zł) 

 
 
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. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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