
Uchwała nr XXII/462/08
Rady Miasta Katowice

z dnia 25 lutego 2008 roku

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2008 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 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 203 poz. 
1966 z poźn. zm./

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2008 rok polegających na:

1/ zwiększeniu dochodów o kwotę 809.340 zł

2/ zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.300.550 zł

3/ zwiększeniu wydatków o kwotę 17.466.524 zł

4/ zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.725.473 zł

5/ zwiększeniu przychodów o kwotę 15.232.261 zł

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

§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2008 rok polegających na przeniesieniu wydatków 

budżetowych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały

§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2008 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne

zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały

§ 4. Dokonać zmiany na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały
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§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków na 2008 rok na programy i projekty realizowane z Funduszu 

Spójności,  funduszy  strukturalnych  oraz  innych  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii 

Europejskiej nie podlegających zwrotowi

zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Katowice

Marek Chmieliński
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UZASADNIENIE

Zmian budżetu miasta Katowice na 2008 rok dokonuje się poprzez:

1/ zwiększenie dochodów o kwotę 809.340  zł
z tytułu:

– dotacji  z  Funduszu  Spójności  (ISPA)  na  realizację  zadania  inwestycyjnego 
„Katowice-oczyszczanie ścieków” 784.669  zł

– środków  pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej  na  realizację  projektu 
„Młodzież w działaniu” 24.671  zł

2/ zmniejszenie dochodów o kwotę 2.300.550 zł
z tytułu:

– środków  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  na  realizację 
projektu pn.  „Regionalny  Obszar Rekreacyjno-Turystyczny  -  trasy rowerowe 
drogą  do  rozwoju  turystyki  aktywnej  w  Subregionie  Centralnym  -  trasa 
rowerowa nr 103” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na lata następne

307.200 zł

– środków  z  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  na  realizację 
projektu pn. „IT w służbie potrzebującym – zintegrowany system wspomagania  
zarządzania  w MOPS Katowice” z  uwagi  na  zmniejszenie  wartości  zadania 
oraz przesunięcie na 2009 roku realizacji części projektu 1.993.350 zł

3/ zwiększenie wydatków o kwotę 17.466.524 zł
z przeznaczeniem na:

– pokrycie  kosztów  bieżących  związanych  z  obsługą  i  utrzymaniem 
nieruchomości  przy  ul.  Mickiewicza  29  stanowiącej  współwłasność  Skarbu 
Państwa 2.346.386 zł

– współfinansowanie inwestycji realizowanych w nieruchomości Skarbu Państwa 
przy ul. Mickiewicza 29 164.850 zł

– pokrycie  kosztów  rozbiórki  budynków  w  obszarze  rewitalizacji  kwartału
ul. Pawła, Wodna i Górnicza 1.400.000 zł

– zwiększenie dotacji celowej z budżetu miasta dla Komunalnego Zakładu Usług 
Pogrzebowych celem realizacji nowego zadania inwestycyjnego 123.615 zł

– zakup pierwszego wyposażenia dla strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Katowicach-Szopienicach 561.200 zł

– zatrudnienie  (w  ramach  umowy-zlecenia) garażomistrza  dla  potrzeb  jednostek 
ochotniczych straży pożarnych 6.600 zł

– instalację monitoringu wizyjnego w obszarze ul. Raciborska – Kozielska w tym 
Cmentarza Żydowskiego 250.000 zł

– realizację przez placówkę oświatową projektu „Młodzież w działaniu” 24.671 
zł

– zakup wywoływarki ogólnodiagnostycznej wraz z wyposażeniem dla Szpitala 
im. L. Rydygiera 84.182 zł

– uzupełnienie  środków  na  wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń  dla 
pracowników zatrudnionych  od  1  marca  2008 roku na  stanowisku  opiekuna 
nocnego w Domu Dziecka „Tęcza” 24.101 zł

– uzupełnienie  środków na  wypłatę  dodatkowego wynagrodzenia  rocznego dla 
nauczycieli zatrudnionych w Domu Dziecka „Stanica” 1.645 zł

– uregulowanie  przez  Dom  Dziecka  „Zakątek”  należnego  podatku  od 
nieruchomości za lata 2006-2008 22.128 zł
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– uzupełnienie  środków  na  wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń  dla 
pracowników Domu Pomocy Społecznej  „Przystań” w związku ze wzrostem 
minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 roku 15.675 zł

– zwiększenie  od 1 maja 2008 roku zatrudnienia pracowników socjalnych  o 4 
etaty  w Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej  celem spełnienia  ustawowej 
normy zatrudnienia 88.661 zł

– dofinansowanie  realizacji  zadania  zleconego w zakresie  orzekania  o  stopniu 
niepełnosprawności (w tym remontu pomieszczeń) 94.100 zł

– realizację zadania inwestycyjnego „Katowice-oczyszczanie ścieków” 784.669 zł

– dofinansowanie zadania inwestycyjnego  „Przebudowa kanalizacji w dzielnicy  
Załęże w rejonie ul. Gliwickiej” z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku 
od towarów i usług (VAT) 300.000 zł

– dofinansowanie  utrzymania  Młodzieżowej  Orkiestry  Dętej  działającej  przy 
Miejskim Domu Kultury „Zawodzie” Filia „Bogucice” 24.000 zł

– zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji celem 
zapewnienia  prawidłowej  obsługi  administracyjnej  nowoprzejętych  obiektów 
sportowych 28.041 zł

– demontaż masztów oświetleniowych na stadionie przy ul. Bukowej 1 122.000 zł

– dofinansowanie modernizacji obiektu „Spodek” 11.000.000 zł

4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 3.725.473 zł
przeznaczonych na:

– realizację  projektu  pn.  „Regionalny  Obszar  Rekreacyjno-Turystyczny  -  trasy  
rowerowe drogą do rozwoju turystyki  aktywnej w Subregionie Centralnym -  
trasa  rowerowa  nr  103” z  czego:  środki  z  EFRR  –  307.200  zł,  środki 
stanowiące wkład własny – 424.923 zł 732.123 zł

– realizację  projektu  pn.  „IT  w służbie  potrzebującym  –  zintegrowany  system 
wspomagania zarządzania w MOPS Katowice” 1.993.350 zł

– realizację zadania inwestycyjnego „Boisko treningowe z zapleczem sportowym 
przy ul. B.Żeleńskiego” z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego 
i przesunięcie wykonania części robót na rok następny 1.000.000 zł

5/ zwiększenie przychodów o kwotę 15.232.261 zł
z tytułu:
– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2008 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków
celem:

– dostosowania  planu  niektórych  zadań  inwestycyjnych  do  obowiązującej 
klasyfikacji  budżetowej z uwagi na zmianę źródeł finansowania oraz zmianę 
dysponenta środków 540.260 zł

– dostosowania  planu  w  zakresie  dokształcania  i  doskonalenia  zawodowego 
nauczycieli do potrzeb placówek oświatowych 39.639 zł

W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych oraz 
programów współfinansowanych środkami zagranicznymi dokonuje się zmian:

– w  załączniku  nr  5a  do  uchwały  budżetowej  na  2008  rok w  zakresie  planu  niektórych  zadań 
inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

– w  załączniku  nr  6  do  uchwały  budżetowej  na  2008  rok w  zakresie  planu  wydatków  na  programy 
i projekty  realizowane  z  Funduszu  Spójności,  funduszy  strukturalnych  oraz  innych  środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi

500.00 Wiceprzewodniczący
            Rady Miasta Katowice
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                Marek Chmieliński

0 zł
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