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Uchwała nr VI/47/07 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 29 stycznia 2007r. 

 
 

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2007 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 6 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 4, art. 8 ust.1 
pkt 4, 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 2007 rok polegających na: 

1/ zwiększeniu dochodów o kwotę  3.419.242 zł 

2/ zwiększeniu wydatków o kwotę   12.731.377 zł 

3/ zwiększeniu przychodów  o kwotę  9.312.135 zł 
 
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 

 

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2007 rok polegających na: 

przeniesieniu wydatków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami 

obowiązującej klasyfikacji budżetowej 

zgodnie z załącznikiem  Nr 2 stanowiącym  integralną część uchwały. 
 

§ 3. Dokonać zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane z Funduszu 

Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii 

Europejskiej nie podlegających zwrotowi na 2007 rok  

zgodnie z załącznikiem  Nr 4 stanowiącym  integralną część uchwały. 
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§ 4. Dokonać zmiany na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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Uzasadnienie 

 
Zmian budżetu miasta Katowice na 2007 rok dokonuje się poprzez: 
 
1/ zwiększenie dochodów  o kwotę   3.419.242 zł 

z tytułu: 
− środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu 

państwa na realizację projektu „Innowacyjny Śląski Klaster 
Czystych Technologii Węglowych” (zgodnie z aneksem Nr 1 do 
umowy z dnia 10 marca 2006 r. 5.000 zł 

− środków z Agencji Narodowej na realizację przez placówkę 
oświatową projektu w ramach Programu Wspólnoty 
Europejskiej Sokrates Comenius 2.498 zł 

− środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa na realizację projektu „Europejskie stypendia dla 
studentów” (zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 
Z/2.24/II/2.2/50/06/U/49/06  z dnia 28 września 2006 r.) 79.899 zł 

− środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa na realizację projektu „Europejskie stypendia dla 
uczniów” (zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 
Z/2.24/II/2.2/51/06/U/50/06  z dnia 28 września 2006 r.)  24.450 zł 

− środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na dostosowanie pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach 
Programu Wyrównywania różnic między regionami (zgodnie 
z aneksem Nr 3 z dnia 15 grudnia 2006 r. do umowy nr 
WRR/000017/14/D) 30.287 zł 

− czynszu dzierżawnego od Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji  3.277.108 zł 

 
2/ zwiększenie wydatków o kwotę    12.731.377 zł 

z przeznaczeniem na: 
− realizację „Drogowej Trasy Średnicowej” (w tym 

niewykorzystane w 2006 roku środki rezerwy subwencji ogólnej, 
środki własne Miasta oraz odsetki od dotacji z budżetu państwa 
naliczone za grudzień 2006 r. zwrócone przez Urząd Marszałkowski) 1.859.438 zł 

− realizację projektu „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych 
Technologii Węglowych”  5.000 zł 

− realizację projektów szkół w ramach Programu Sokrates 
Comenius (w tym 207.730 zł ze środków niewykorzystanych w 2006 
roku na realizację Programu) 210.228 zł 

− realizację projektu „Europejskie stypendia dla studentów” 
(w tym poprzez zabezpieczenie wkładu własnego miasta w wysokości 
14.601 zł)  94.500 zł 

− dotację dla Akademii Muzycznej w Katowicach celem 
umożliwienia uczelni dokończenia realizacji budowy Centrum 
Nauki i Edukacji Muzycznej 1.000.000 zł 

− wynagrodzenie dla 3 dodatkowych etatów dla pracowników 
pełniących funkcję wychowawców celem sprawowania 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej całodobowej opieki 
nad wychowankami  106.950 zł 

− dalszą pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie osób 
poszkodowanych w 2006 roku w katastrofie budowlanej na 
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terenie Międzynarodowych Targów Katowickich (środki 
nierozdysponowane w 2006 roku) 185.975 zł 

− realizację przez Szpital im. Św. Elżbiety programu 
dostosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych  30.287 zł 

− realizację projektu „Europejskie stypendia dla uczniów” 24.450 zł 
− pokrycie kapitału zakładowego spółki Katowicka Infrastruktura 

Wodociągowo-Kanalizacyjna  1.000.000 zł 
− pokrycie kosztów zimowego i letniego oczyszczania Drogowej 

Trasy Średnicowej wraz z łącznicami i jezdniami serwisowymi 133.950 zł 
− utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 61.058 zł 
− realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Boisko treningowe 

z zapleczem sportowym przy ul. Boya Żeleńskiego - I etap - 
zaplecze” 483.211 zł 

− zatrudnienie pracownika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 
(dodatkowy etat dla MOSiR) 36.330 zł 

− dotację dla organizacji pozarządowej wybranej w drodze 
konkursu na współorganizację Mistrzostw Europy 
w koszykówce, które odbędą się w 2009 roku 2.500.000 zł 

− zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym PWS „Spodek” 
spółka z o.o. 5.000.000 zł 

 
 

3/ zwiększenie przychodów  o kwotę 9.312.135 zł 
z tytułu: 
− wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9.312.135 zł 

 
Zmian w budżecie miasta Katowice na 2007 rok polegających na przeniesieniu wydatków 
pomiędzy działami i rozdziałami dokonuje się celem dostosowania planu niektórych zadań 
inwestycyjnych do faktycznej realizacji (444.000 zł) 
 
W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków na realizację programów 
współfinanowanych środkami zagranicznymi oraz zmianą wysokości środków przeznaczonych 
na realizację zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian: 
– w załączniku 6 do uchwały budżetowej na 2007 rok w zakresie planu wydatków na 

programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków 
pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi, 

– w załączniku 5a do uchwały budżetowej na 2007 rok w zakresie planu niektórych zadań 
inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

 
 


