
Uchwała nr XXXVI/756/09 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 26 stycznia 2009 roku 

 
w sprawie zmian budŜetu oraz w budŜecie miasta Katowice na 2009 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 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539 z późn.zm./ 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 

§ 1. Dokonać zmian budŜetu miasta Katowice na 2009 rok polegających na: 

1/ zwiększeniu dochodów o kwotę 568.378 zł 

2/ zmniejszeniu dochodów o kwotę 709.632 zł 

3/ zwiększeniu wydatków o kwotę 592.720 zł 

4/ zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.104.273 zł 

5/ zmniejszeniu przychodów o kwotę 3.370.299 zł 

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

§ 2. Dokonać zmian w budŜecie miasta Katowice na 2009 rok polegających na przeniesieniu 
wydatków budŜetowych 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały 

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały 

§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków na 2009 rok na programy i projekty realizowane 
z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej  

zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały 

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

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

Rady Miasta Katowice 
 

Jerzy Forajter 



UZASADNIENIE 
 

Zmian budŜetu miasta Katowice na 2009 rok dokonuje się poprzez: 
 

1/ zwiększenie dochodów o kwotę 568.378 zł 
z tytułu: 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu 
„Poznać – zrozumieć – współdziałać”  w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 (w tym środki niewykorzystane w 2008 roku) 256.592 zł 

– środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu 
„Leonardo da Vinci – wizyta przygotowawcza” w ramach programu 
„Uczenie się przez całe Ŝycie” 2.432 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu 
„PodwyŜszenie kwalifikacji nauczycieli oraz administracyjnej kadry 
oświatowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
(środki niewykorzystane w 2008 roku) 84.490 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 
projektu „Serce Nikiszowca – Rewitalizacja budynku Muzeum Historii 
Katowic przy ul. Rymarskiej 4” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (zmiana montaŜu 
finansowego) 224.864 zł 

 

2/ zmniejszenie dochodów o kwotę 709.632 zł 
z tytułu: 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (248.201 zł) oraz budŜetu 
państwa (36.502 zł) na realizację projektu „Samorządna Polska – 
podniesienie jakości zarządzania w administracji samorządowej duŜych 
miast w Polsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013 (projekt nie uzyskał dofinansowania) 284.703 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (327.389 zł) oraz budŜetu 
państwa (8.669 zł) na realizację projektu „Zaj ęcia pozalekcyjne 
i pozaszkolne przygotowujące do uzyskania certyfikatów informatycznych – 
szansą na dobry start w Ŝycie zawodowe” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (projekt nie uzyskał dofinansowania) 336.058 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 
projektu „Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego – kronik 
szkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013 88.871 zł 
 

3/ zwiększenie wydatków o kwotę 592.720 zł 
z przeznaczeniem na: 

– realizację przez szkołę projektu „Poznać – zrozumieć – współdziałać”  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 256.592 zł 

– realizację przez szkołę projektu „Leonardo da Vinci – wizyta 
przygotowawcza” w ramach programu „Uczenie się przez całe Ŝycie” 2.432 zł 

– realizację projektu „PodwyŜszenie kwalifikacji nauczycieli oraz 
administracyjnej kadry oświatowej” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (84.490 zł) oraz budŜetu miasta (16.410 zł) 100.900 zł 



– dotację dla Miejskiego Domu Kultury „Południe” celem uzupełnienia 
środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze 
wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 roku 7.932 zł 

– realizację projektu „Serce Nikiszowca – Rewitalizacja budynku Muzeum 
Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 224.864 zł 

 

4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 4.104.273 zł 
przeznaczonych na: 

– realizację projektu „Samorządna Polska - podniesienie jakości zarządzania 
w administracji samorządowej duŜych miast w Polsce” w tym środki 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (248.201 zł), budŜetu państwa 
(36.502 zł) oraz budŜetu miasta (12.490 zł) 297.193 zł 

– na realizację projektu „Zaj ęcia pozalekcyjne i pozaszkolne przygotowujące 
do uzyskania certyfikatów informatycznych - szansą na dobry start w Ŝycie 
zawodowe” w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (327.389 
zł), budŜetu państwa (8.669 zł) oraz budŜetu miasta (49.112 zł) 385.170 zł 

– realizację zadania inwestycyjnego „Katowice – oczyszczanie ścieków” 
w związku z przesunięciem wykonania części prac na lata 2010-2011 3.092.491 zł 

– realizację projektu „Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego – 
kronik szkolnych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (88.871 zł) i budŜetu miasta (15.684 zł) 104.555 zł 

– realizację projektu „Serce Nikiszowca – Rewitalizacja budynku Muzeum 
Historii Katowic przy ul. Rymarskiej 4” stanowiących wkład własny miasta 224.864 zł 

 
5/ zmniejszenie przychodów o kwotę 3.370.299 zł 

z tytułu: 
– nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych 

 
Zmian w budŜecie miasta Katowice na 2009 rok dokonuje się poprzez: 

• przeniesienie wydatków w kwocie 20.120.157 zł 
celem: 

– realizacji zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym 19.907.000 zł 
w tym w związku z: 

• dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb (100.000 zł) 
Boisko treningowe z zapleczem sportowym przy ul. Boya śeleńskiego  

• zmianą sposobu finansowania zadań inwestycyjnych kredytem z EBI 
(19.357.000 zł) 
w tym: 
Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 12a 
Zagospodarowanie akwenu „Dolina Trzech Stawów” 
Modernizacja obiektu „Spodek” w Katowicach 
Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon 
Bulwary Rawy 

• zmianą zakresu zadania i jednostki realizującej (450.000 zł) 
Budownictwo mieszkaniowe komunalne (ul. Andrzeja 23a) 

– zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz 
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 etatów 
przeniesionych z Urzędu Miasta do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 
(w związku ze zmianami organizacyjnymi) 153.156 zł 



– zabezpieczenia w pełnej wysokości wkładu własnego dla projektu „Strefy 
aktywności rodzinnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 60.001 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 budŜetowej na 2009 rok w zakresie planu niektórych zadań 
inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

– w załączniku nr 6 do uchwały budŜetowej na 2009 rok w zakresie planu wydatków na programy 
i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej 

 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Katowice 
 

Jerzy Forajter 

 


