Uchwała nr XXXVII/776/09
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 lutego 2009r.
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, 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, art. 7 ust.1 pkt 4, 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
z późn. zm./.

Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1.

Dokonać zmian budŜetu miasta Katowice na 2009 rok polegających na:
1/ zwiększeniu dochodów

o kwotę

2.990.001 zł

2/ zmniejszeniu dochodów

o kwotę

2.589.931 zł

3/ zwiększeniu wydatków

o kwotę

14.741.560 zł

4/ zmniejszeniu wydatków

o kwotę

5.200 zł

5/ zwiększeniu przychodów

o kwotę

14.336.290 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.

Wprowadzić do budŜetu miasta Katowice na 2009 rok nowe zadanie remontowe oraz 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 2009 rok na programy i projekty realizowane z Funduszu
Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
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
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UZASADNIENIE
Zmian budŜetu miasta Katowice na 2009 rok dokonuje się poprzez:
1/

zwiększenie dochodów
z tytułu:

o kwotę

2.990.001 zł

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z decyzją Ministra Finansów
ST3/4820/1/09 z dnia 31 stycznia 2009 r.
2.753.441 zł
- dofinansowania projektu „Praca z uczniem uzdolnionym” ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 (5.703 zł) oraz środków z budŜetu państwa (1.007 zł)

6.710 zł

- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie wyjazdu dzieci na „zielone szkoły” w związku ze
zwiększeniem stawek przeliczeniowych
229.850 zł
2/

zmniejszenie dochodów
z tytułu:

o kwotę

2.589.931 zł

- części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów zgodnie z decyzją Ministra
Finansów ST4/4820/33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r.
2.582.010 zł

3/

- części równowaŜącej subwencji ogólnej dla powiatów zgodnie z decyzją Ministra
Finansów ST4/4820/33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r.

4.801 zł

- środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na refundację części kosztów
związanych ze zorganizowaniem prac społecznie uŜytecznych

3.120 zł

zwiększenie wydatków
z przeznaczeniem na:

o kwotę

14.741.560 zł

- prace remontowe polegające na rozbiórce budynków w obszarze rewitalizacji
kwartału ulic: „Pawła – Wodna - Górnicza” w Katowicach
1.052.500 zł
- utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Mickiewicza 29

2.526.000 zł

- pokrycie kosztów dostępu do usług internetowych w jednostkach pomocniczych

1.500 zł

- wkład własny na kontynuację projektu „SilesiaNet” (środki nie wykorzystane w 2008 r.) 500.000 zł
- zakup samochodów dla Sekcji KMP do walki z przestępczością samochodową

150.000 zł

- udzielenie poręczenia Szpitalowi im. L. Rydygiera w likwidacji w związku
z zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego na uregulowanie zobowiązań, w tym
wobec pracowników
4.050.000 zł
- udzielenie pomocy finansowej dla miasta Jaworzno celem pokrycia szkód w
związku z rozgrywaniem meczów przez katowicką druŜynę piłki noŜnej na stadionie
połoŜonym w mieście Jaworzno
100.000 zł
- realizację projektu „Praca z uczniem uzdolnionym” poprzez zakup laptopa wraz z
oprogramowaniem oraz kolorowej drukarki w tym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (5.703 zł) oraz
środków z budŜetu państwa (1.007 zł)

6.710 zł

- dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły” ze środków dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
229.850 zł
- zakończenie i rozliczenie zadania pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.
Nasypowej”
578.000 zł
- kontynuację prac modernizacyjnych hali
z organizacją turnieju „EUROBASKET 2009”

głównej

- realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

„Spodka”

związanych
5.247.000 zł
300.000 zł
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4/

zmniejszenie wydatków
przeznaczonych na:

o kwotę

5.200

- realizację prac społecznie uŜytecznych z tytułu środków z Funduszu Pracy (3.120 zł)
oraz z budŜetu miasta (2.080 zł)

5/

zwiększenie przychodów
z tytułu:

o kwotę

zł

5.200 zł

14.336.290 zł

nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych

Zmian w budŜecie miasta Katowice na 2009 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków
celem dostosowania planu zadań realizowanych w ramach WPI do potrzeb
w tym:
- w związku z koniecznością wykonania opracowań do zadań „Przebudowa strefy
śródmiejskiej miasta Katowice” (19.680 zł), „Przebudowa pasa startowego lotniska
Muchowiec” (18.720 zł) oraz przygotowania dokumentów technicznych do rozliczenia
zadania „Katowice – oczyszczanie ścieków” (2.000 zł)
- w zakresie przebudowy dróg gminnych i powiatowych

40.400 zł

2.400.000 zł

- w związku ze zmianą źródeł finansowania kredytem z EBI zadań: „Modernizacja
obiektu Spodek w Katowicach” (4.400.000 zł), „Kontynuacja modernizacji budynków
komunalnych” (7.890.000 zł)
12.290.000 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 Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter
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