
Uchwała nr IV/30/06
Rady Miasta Katowice

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu 

realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./, art.191 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm./ 

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie Miasta Katowice, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2006 wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji – 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały

§ 2. Ustalić plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 
w podziale na działy i  rozdziały klasyfikacji  budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków 
majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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Uzasadnienie

Do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 z uwagi na zaistniałe 
okoliczności należą:

1. w Urzędzie Miasta                                                                                           18.303.335 zł  
wydatki realizowane przez:

1/ Wydział Inwestycji 11.689.787 zł

– przejście  podziemne  pod  torami  kolejowymi  w  ciągu  ul. 
Zadole 2.165.393 zł

opóźnienie realizacji w związku z brakiem zgody na wejście na teren PKP
– ścieżki rowerowe 104.319 zł

przesunięcie rozstrzygnięcia przetargowego z uwagi na złożony protest

– przebudowa  kanalizacji  w  dzielnicy  Załęże  w  rejonie  ul. 
Gliwickiej 2.441.729 zł

z uwagi na kolizje z trakcją tramwajową i konieczność wstrzymania ruchu  
tramwajowego

– boisko  treningowe  z  zapleczem sportowym przy  ul.  Boya 
Żeleńskiego 200.000 zł

w związku z unieważnieniem przetargu i późnym rozstrzygnięciem następnego
– boisko sportowe w Zarzeczu przy ul. Stellera 86.852 zł

w związku z unieważnieniem przetargu i późnym rozstrzygnięciem następnego
– tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki 230.000 zł

w związku  z  przedłużającą  się  procedurą  uzyskania  zgody  Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków

– kompleks  obiektów  sportowych  przy  ul.  11  Listopada 
w Szopienicach 4.794.678 zł

w  związku  z  przesunięciem  terminu  wykorzystania  środków  własnych  na 
realizację zadania

– modernizacja  węzła  drogowego  Al.  Roździeńskiego-  ul. 
Murckowska  –  ul.  Bagienna  -  II  etap  w  ramach  zadania 
Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza

800.000 zł
w związku z koniecznością unieważnienia przetargu i  późne rozstrzygnięcie 
następnego

– przedłużenie ul. Stęślickiego 530.000 zł
w  związku  z  przedłużającym  się  terminem  uregulowania  spraw  własności  
terenu

– budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu 170.000 zł
z  uwagi  na  trudności  w  ustalaniu  granic  terenu  inwestycji  i  przesunięcie  
terminu przekazania placu budowy

– adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łętowskiego 6a 
na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 166.816 zł

z uwagi przedłużającą się procedurę wydania pozwolenia na budowę

2/ Wydział Działalności Gospodarczej 1.430.084 zł
– wykonanie  ekspertyzy  przeciwpożarowej,  konstrukcyjno-

budowlanej oraz instalacyjnej 272.304 zł
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z uwagi na zmianę koncepcji  wykonania ekspertyz i  tym samym późniejsze 
uruchomienie procedury przetargowej

– zakup  dźwiękowego  systemu  ostrzegawczego  i  systemu 
rejestracji obrazu i dźwięku imprez masowych 1.157.780 zł

w związku z wydłużeniem procedury przetargowej na wykonanie zadania

3/ Wydział Budynków i Lokali 1.685.000 zł
– modernizacja budynków i inne zadania realizowane z dotacji 

celowej  przyznanej  Komunalnemu  Zakładowi  Gospodarki 
Mieszkaniowej 1.685.000 zł

z  uwagi  na  opóźnienia  wynikające  z  winy  wykonawców,  zmiany  koncepcji  
użytkowania pomieszczeń oraz przyczyn technicznych

4/ Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem 3.200.000 zł
– zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy 

ul. Młyńskiej (parking) 3.200.000 zł
w  związku  ze  złożeniem  zażalenia  do  Sądu  Okręgowego  na  odmowę 
dokonania czynności notarialnej

5/ Biuro Konserwatora Zabytków 50.000 zł
– pomoc  dla  miasta  Gdańska  na  dofinansowanie  likwidacji 

skutków  pożaru  Kościoła  św.  Katarzyny  oraz  działań 
związanych z jego odbudową 50.000 zł

w związku z koniecznością wykonania większego zakresu badań i ekspertyz co  
skutkowało opóźnieniem prac projektowych

6/ Wydział Zdrowia 248.464 zł
− częściowy remont dachu w Szpitalu im. L.Rydygiera

248.464 zł
w  związku  z  rozszerzeniem zakresu  prac,  które  wyniknęły  w  trakcie  
realizacji zadania

2. w pozostałych jednostkach                                                                               3.742.369 zł  
wydatki realizowane przez:

1/ Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” 55.969 zł
– wymiana  drzwi  w  pokojach  mieszkańców  wraz  z 

modernizacją korytarza 55.969 zł
w  związku  powtórzeniem  postępowania  przetargowego  i  koniecznością  
wykonania prac dodatkowych

2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 411.000 zł
– adaptacja budynku przy ul. Czecha 2 240.000 zł

z  uwagi  na  nieterminową  realizację  prac  projektowych  oraz  konieczność 
wykonania prac dodatkowych
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– remont budynku przy ul. Krakowskiej 138 171.000 zł
przesunięcie  rozstrzygnięcia  przetargowego  z  uwagi  na  wniesione  protesty  
oraz konieczność wykonania prac dodatkowych

3/ Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 3.205.400 zł
– budowa  strażnicy  dla  JRG  w  Katowicach-  Szopienicach

3.205.400 zł
w  związku  z  przesunięciem  terminu  wykorzystania  środków  własnych  na 
realizację zadania

4/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 70.000 zł
– na  remont  pomieszczeń  sanitarnych  i  szatni  w  Hali 

„Kolejarz” 70.000 zł
w  związku  z  wydłużeniem  procedury  wyłonienia  wykonawcy  wynikającym 
z unieważnienia dwóch przetargów
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