
Uchwała nr IV/29/06
Rady Miasta Katowice

z dnia 21 grudnia 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 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. 7 ust. 1 pkt 4, 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 911.066 zł

2/ zwiększeniu wydatków o kwotę  100.731 zł

3/ zmniejszeniu wydatków o kwotę 7.621 zł

4/ zmniejszeniu przychodów o kwotę 817.956 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 załącznikami  Nr1 i 2 stanowiącymi  integralną część uchwały.

§ 3. Dokonać  zmiany  na  zadaniach  realizowanych  w ramach  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego 
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 2006 rok dokonuje się poprzez:

1/ zwiększenie dochodów o kwotę    911.066 zł
z tytułu:

− części oświatowej subwencji ogólnej 888.010 zł
w tym:
dla gminy 465.163 zł
zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4822-22g/2006 z dnia  
8 listopada 2006 r. ( 398.532 zł)
na  likwidację  szkód  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych 
wywołanych  zdarzeniami  losowymi  zgodnie  z  pismem  Ministra 
Finansów  Nr  ST5-4822-33g/2006  z  dnia  28  listopada  2006  r. 
(66.631 zł)
dla powiatu 422.847 zł
zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4822-22p/2006 z dnia 
8 listopada 2006r. (411.803 zł)
na  likwidację  szkód  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych 
wywołanych  zdarzeniami  losowymi  zgodnie  z  pismem  Ministra 
Finansów  Nr  ST5-4822-33p/2006  z  dnia  28  listopada  2006r.  
(11.044 zł)

− środków  przyznanych  w  ramach  Programu 
Wspólnoty Europejskiej na działania promujące 
miasta bliźniacze 7.621 zł

na podstawie umowy Nr 2006-JUM.90.10 zawartej pomiędzy miastem 
Katowice a Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Polityki  
Audiowizualnej i Kultury

− środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% na 
pokrycie kosztów obsługi Funduszu 15.435 zł

2/ zwiększenie wydatków o kwotę    100.731 zł
z przeznaczeniem na:

− likwidację  szkód  w  szkołach  i  placówkach 
oświatowych  wywołanych  zdarzeniami 
losowymi 77.675 zł

− zorganizowanie  imprezy  Spotkanie  Miast  
Partnerskich Katowice  –  Ostrawa  –  Koszyce  – 
Miszkolc w ramach działań promujących miasta 
bliźniacze 7.621 zł

− pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadań 
realizowanych  w  ramach  Państwowego 
Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych 15.435 zł

3/ zmniejszenie wydatków o kwotę 7.621 zł

zaangażowanych  wcześniej  w  przygotowanie  imprezy  Spotkanie 
Miast Partnerskich 7.621 zł



4/ zmniejszenie przychodów o kwotę 817.956 zł
z tytułu:

− nadwyżki z lat ubiegłych 817.956 zł

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

1/ dochodów  celem  dostosowania  wpływów  związanych  z 
realizacją  zadań  zleconych  z  tytułu  nabycia  prawa 
własności  nieruchomości  przez  przedsiębiorstwa  podległe 
Wojewodzie  Śląskiemu  do  obowiązującej  klasyfikacji 
(16.000 zł)

2/ wydatków celem:
 dostosowania planu niektórych zadań inwestycyjnych do 

faktycznej realizacji  (900.000 zł)
 dostosowania  wydatków  stanowiących  wkład  własny 

miasta  w organizację  imprezy  Spotkanie  Miast  
Partnerskich Katowice – Ostrawa – Koszyce – Miszkolc do 
obowiązującej klasyfikacji budżetowej (47.224 zł)

Ponadto zachodzi konieczność dokonania zmiany na zadaniach realizowanych 
w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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