
Uchwała nr XXXIV/715/08 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 19 grudnia 2008r. 

 
 

w sprawie zmian budŜetu oraz w budŜecie 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 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./, art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 4 ust.1 pkt 3, 4, 5, 6, art. 7 ust. 1 pkt 4,              
art. 36 ust. 4 pkt 1 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 budŜetu miasta Katowice na 2008 rok polegających na: 

1/ zwiększeniu dochodów o kwotę 13.597.701 zł 

2/ zmniejszeniu dochodów  o kwotę 119.341 zł 

3/ zwiększeniu wydatków o kwotę 50.598 zł 

4/ zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.337.826 zł 

5/ zmniejszeniu przychodów o kwotę 16.765.588 zł 

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

§ 2. Dokonać zmian w budŜecie miasta Katowice na 2008 rok polegających na przeniesieniu                 
dochodów i wydatków budŜetowych 
zgodnie z załącznikami Nr 1 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. Dokonać zmiany planu wydatków na 2008 rok na programy i projekty realizowane z Funduszu 
Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi   
zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały 

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały 

6. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący 

Rady Miasta Katowice 
 

Jerzy Forajter 


