
Uchwała nr XXIX/618/08
Rady Miasta Katowice

z dnia 28 sierpnia 2008r.

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. 4 ust.1 pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 11, art. 8 ust. 3 

ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2008 r., Nr 88  poz. 

539/.

Rada Miasta Katowice

uchwala:

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

1/ zwiększeniu dochodów o kwotę 103.180 zł

2/ zwiększeniu wydatków o kwotę 13.215.459 zł

3/ zwiększeniu przychodów o kwotę 13.112.279 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 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

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków na 2008 rok na programy i projekty realizowane z Funduszu 

Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi  

zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały
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§ 6. Dokonać zmiany planu wydatków związanych  z realizacją  zadań wykonywanych  na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały

§ 7.  Dokonać  korekty  planu  Komunalnego  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w likwidacji 
na 2008 rok   -  zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 9. 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 103.180  zł
z tytułu:
– wpływów z opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na taksówkarzy 17.980 zł

– dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
dofinansowanie  w  zakresie  zebrania  w  2007  roku  porzuconych  pojazdów 
wycofanych  z  eksploatacji  i  przekazania  do  stacji  demontażu  (umowa  Nr 
16/2008/UG/WR z dnia 18 lipca 2008 r.) 16.000 zł

– środków  na  dofinansowanie  zadania  pn.  „Szkolenie  z  zakresu  powszechnej 
samoobrony  ludności”  podlegających  refundacji  z  budżetu  państwa  na 
podstawie noty księgowej wraz  z załącznikami 10.200 zł

– środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
dofinansowanie  zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych  w 
ramach  „Programu  wyrównywania  różnic  pomiędzy  regionami” 
(umowa Nr WRR/000068/14/D) 59.000 zł

2/ zwiększenie wydatków o kwotę 13.215.459  zł
z przeznaczeniem na:

– dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej 
w  likwidacji  na  dofinansowanie  prac  remontowych  oraz  wpłat  na  fundusze 
remontowe  wspólnot  mieszkaniowych  w  części  przypadającej  na 
współwłasność  miasta  Katowice  (w  związku  ze  zwiększeniem  stawki  
jednostkowej) 6.998.870 zł

– nabycie  nieruchomości  przy  ul.  Kopalnianej  w  Katowicach  w  związku 
z  przebudową  układu  komunikacyjnego  i  budową  Muzeum  Śląskiego 
(2.440.000  zł) oraz  nieruchomości  zabudowanych  przy  Al.  Korfantego  35 
(2.200.000  zł) i  prawa  użytkowania  wieczystego  gruntu  (700.000  zł) od  PWS 
„Spodek” Sp. z o.o. w likwidacji 5.340.000 zł

– wynagrodzenia  dla  członków  komisji  egzaminacyjnej  dla  kandydatów  do 
prowadzenia transportu drogowego taksówką 16.941 zł

– uzupełnienie  środków na wykonanie ortofotomapy miasta Katowice 200.000 zł

– jednorazową opłatę za rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz do 
wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów (na podstawie zawartego 
porozumienia o współpracy pomiędzy JST z dnia 22 kwietnia 2008 r.) 43.000 zł

– współorganizację  imprezy  muzycznej  –  Hity  na  czasie  w  ramach  akcji 
„Katowice Miasto Wielkich Wydarzeń” 250.000 zł

– realizację  zadania  „Szkolenie  z  zakresu  powszechnej  samoobrony  ludności” 
(na  podstawie  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  28  września  1993  r.  
w sprawie powszechnej samoobrony ludności) 10.200 zł

– realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: ”Wymiana stolarki okiennej  i 
drzwiowej  na  oddziale  Chirurgii  Urazowo-Ortopedycznej  Szpitala  im. 
L. Rydygiera” 157.488 zł

– dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla 
Domu Pomocy Społecznej "Przystań" ze środków PFRON-u w ramach obszaru 
D  „Programu  wyrównywania  różnic  pomiędzy  regionami”  celem  likwidacji 
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barier  transportowych  poprzez  tworzenie  warunków  do  przewozu  osób 
niepełnosprawnych 59.000 zł

– zadania  bieżące  realizowane  przez  Pałac  Młodzieży  (w  tym m.in.  na  zakup 
pomocy dydaktycznych, usług poligraficznych, transportowych oraz niezbędną  
wymianę  wyposażenia  i  zakup  materiałów  koniecznych  do  przeprowadzenia 
drobnych remontów)       50.000 zł

– realizację zadania "Jarmark Katowicki" i „Jarmark Świąteczny:  (w tym zakup 
tablic informacyjnych  i materiałów do dekoracji) 30.000 zł

– wymianę  bandy  lodowiska  "Jantor"  (30.000  zł),  sporządzenie  wyceny 
likwidowanego  wyposażenia  starej  maszynowni  chłodniczej  lodowiska 
(8.000 zł) oraz zawarcie umowy serwisowej na utrzymanie specjalistycznych 
urządzeń  wentylacyjnych  i  aparatury  kontrolno  -  pomiarowej  w  Ośrodku 
Sportowym "Szopienice" (21.960 zł) 59.960 zł

3/ zwiększenie przychodów o kwotę 13.112.279   zł
z tytułu:
– nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

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

– do faktycznych potrzeb w zakresie przebudowy dróg gminnych i powiatowych 
oraz  zabezpieczenie  środków  na  utrzymanie  zieleni  w  pasach  drogowych

870.000 zł

– niektórych  zadań  inwestycyjnych  w  ramach  WPI  do  potrzeb  wynikających 
z realizacji (1.530.000 zł) oraz sfinansowanie tłumaczenia z języka angielskiego 
opracowania  programu  funkcjonalno  -  użytkowego  dla  „Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego Katowice” (3.963 zł) i  usług doradczych w zakresie 
opracowania strategii pozyskiwania firm z branży zaawansowanych technologii 
oraz materiałów promocyjnych  dla potrzeb budowy Parku Technologicznego 
(23.500 zł) 1.557.463 zł

– wydatków stanowiących wkład własny na zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych  w  ramach  „Programu  wyrównywania  różnic  między 
regionami” do obowiązującej klasyfikacji budżetowej 91.000 zł

– zadania  inwestycyjnego  w  zakresie  budowy  zakładu  termicznej  utylizacji 
odpadów  do  potrzeb  z  uwagi  na  przekazanie  realizacji  zadania  do 
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (w tym wpłata do GZM stanowiąca 
udział  Katowic  w  realizacji  zadania  320.000  zł  oraz  w  kosztach  powołania 
spółki prawa handlowego zajmującej się projektem 80.000 zł) 400.000 zł

W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych oraz 
programów współfinansowanych środkami zagranicznymi oraz na wspólną realizację zadań na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 i innych środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi 

w  załączniku  nr  7  do  uchwały  budżetowej  na  2008  rok w  zakresie  planu  wydatków  związanych 
z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego
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Ponadto  dokonuje  się  korekty  na  zadaniu  inwestycyjnym  objętym  Wieloletnim  Planem  Inwestycyjnym 
„Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych” (poz.39) realizowanych przez KZGM poprzez zmniejszenie 
kwot  na  zadaniach  „ul.  Pogodna  1,3,5”  (100.000  zł) oraz  „ul.  Pogodna  4a,  b”  (50.000  zł) celem zwiększenia  „ul. 
Mariacka 25, 25a/ Francuska 7” (150.000 zł).

Korekty planu Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji  na 2008 r. dokonuje 
się poprzez:

zwiększenie  przychodów  w  związku  z  uzyskaniem  wyższych 
przychodów  z  najmu  (850.000  zł) oraz  ze  zwiększeniem  dotacji 
przedmiotowej na cele remontowe (6.998.870 zł) o kwotę 7.848.870 zł

zwiększenie  kosztów  na  odprawy  pieniężne  z  tytułu  zwolnień 
grupowych  w związku z restrukturyzacją  Zakładu  (850.000 zł)  oraz na 
remonty  pustostanów,  nieprzewidziane  awarie  i  zaliczki  na  fundusz 
remontowy wspólnot mieszkaniowych w części  wynikającej  z udziału 
Miasta we współwłasności (6.998.870 zł) o kwotę 7.848.870 zł

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Katowice

Marek Chmieliński
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