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Uchwała nr XLIII/887/09 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 22 czerwca 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 i 2, 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 4 i 12, art. 5 ust 1 pkt 2, 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 5.837.980 zł 

2/ zmniejszeniu dochodów  o kwotę 39.851.527 zł 

3/ zwiększeniu wydatków o kwotę 17.685.221 zł 

4/ zmniejszeniu wydatków o kwotę 68.557.165 zł 

5/ zmniejszeniu przychodów o kwotę 15.827.397 zł 

6/ zwiększeniu rozchodów o kwotę 1.031.000 zł 

 

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 i  4 stanowiącymi integralną część uchwały 

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

dochodów i wydatków budŜetowych 

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część uchwały 

§ 3. Wprowadzić do budŜetu miasta Katowice na 2009 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne 

zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały 

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

zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały 

§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków na 2009 rok na programy i projekty realizowane z funduszy 

strukturalnych,  innych środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych środków 
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zagranicznych nie podlegających zwrotowi   

zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały 
 

§ 6. Dokonać zmiany planu zakładów budŜetowych  na 2009 rok 

zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały 

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 8. 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 o kwotę 5.837.980 zł 

z tytułu: 

- wpływy z tytułu rozliczenia wpłaty na rzecz KZK GOP za 2008 rok przeznaczonej 
na utrzymanie komunikacji miejskiej 1.985.779 zł  

- czynszu dzierŜawnego za budynki  i grunty oraz czynszu za dzierŜawę sprzętu i 
wyposaŜenia pozostałego po Szpitalu Geriatrycznym 249.127 zł 

- dywidendy za 2008 rok od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Katowicach 1.000.000 zł 

- środków z budŜetu Unii Europejskiej  na realizację projektu „Uczenie się przez całe 
Ŝycie” w ramach Programu Sektorowego "Comenius – Edukacja szkolna 2007- 
2009"   celem dostosowania planu do potrzeb (w związku ze wzrostem kursu euro) 6.720 zł 

- środków z Organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy w ramach 
programu „Wymiana MłodzieŜy”  5.236 zł 

- środków Funduszu Pracy  na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników (umowa Nr PS/V/3011/ 67/15/09) 793.288 zł 

- środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (8.252 zł) i budŜetu 
państwa (218 zł) w związku z przystąpieniem do projektu „Certyfikat Microsoft. 
Realizacja programów rozwojowych szkół zawodowych Miasta Katowice”  8.470 zł 

- dochodów otrzymywanych przez jednostkę budŜetową-MOPS za świadczone usługi 
w ramach działalności Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Społecznej  150.000 zł 

- refundacji  wydatków poniesionych w 2008 roku na realizację projektu „Damy radę 
- program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” - ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (1.555.861 zł) oraz z budŜetu państwa             
(82.295 zł) 1.638.156 zł 

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.023 zł) i budŜetu państwa (181 zł) 
przeznaczonych na realizację projektu „Klucz do kariery - program aktywizacji 
zawodowej i społecznej młodzieŜy 15 -25 lat” przeznaczonych na pokrycie wydatku 
uznanego za niekwalifikowalny w 2008 r. 1.204 zł 

2/ zmniejszenie dochodów o kwotę 39.851.527   zł 
z tytułu: 
 

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na 
realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą”  (fundusze unijne otrzyma Spółka Tramwaje Śląskie) 
 38.280.000 zł 

– środków z Europejskiego Funduszu Społecznego  (1.492.513 zł) oraz z budŜetu 
państwa (79.014 zł) przeznaczonych na realizację projektu „Damy radę - program 
aktywizacji zawodowej i społecznej  w Katowicach" z uwagi na ograniczenie 
dofinansowania 1.571.527 zł  

3/ zwiększenie wydatków o kwotę 17.685.221   zł 
z przeznaczeniem na: 

- objęcie nowych udziałów w PKM Sp z o.o. celem odnowy taboru  autobusowego 10.000.000 zł 

- opracowanie studium wykonalności nowego projektu pn. „Utworzenie, rozbudowa 
punktu Informacji Turystycznej w Nikiszowcu (50.000 zł), prowadzenie punktu 
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informacji turystycznej w Nikiszowcu (30.000 zł) oraz zakup wyposaŜenia                  
(20.000 zł) 100.000 zł 

- pokrycie kosztów organizacji spotkań z gośćmi zagranicznymi związanych z 
odbywającymi się na terenie miasta imprezami sportowymi : EUROBASKET 2009                        
i Mistrzostwa Europy w Siatkówce Kobiet   75.000 zł 

- promocję projektów (250.000 zł) w tym m.in.: Before Party - promocja ul. Mariackiej 
(40.000 zł), Festiwal Nature One (50.000 zł), Nikiszfor (40.000 zł), jarmarki Jesienny i 
BoŜonarodzeniowy (70.000 zł), druk dodatkowych folderów o mieście oraz zakup 
róŜnych materiałów promocyjnych (100.000 zł) 350.000 zł 

- realizację projektu „Uczenie się przez całe Ŝycie” w tym w ramach Programu 
Sektorowego„Comenius – Edukacja szkolna 2007- 2009" ( w związku ze wzrostem 
kursu euro)   8.409 zł 

- realizację programu "Wymiana młodzieŜy" ze środków zagranicznych Polsko-
Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy  5.236 zł 

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej dla Gimnazjum Nr 
19 przy ul. Spółdzielczości 21” 6.000.000 zł 

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 793.288 zł 

- przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń w placówce 
oświatowej  na potrzeby przygotowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich 190.326 zł 

- realizację projektu „Certyfikat Microsoft. Realizacja programów rozwojowych szkół 
zawodowych Miasta Katowice” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki 
2007-2013” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (8.252 zł), budŜetu 
państwa (218 zł) i wkładu własnego (3.288 zł) 11.758 zł 

- pokrycie kosztów działalności Wirtualnego Inkubatora Gospodarki Społecznej jako 
instrumentu aktywnej integracji - w tym zwiększenie zatrudnienia o  3 etaty na czas 
realizacji projektu  150.000 zł 

- dofinansowanie projektu „Klucz do kariery - program aktywizacji zawodowej                       
i społecznej młodzieŜy 15-25 lat” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
(1.023 zł) i budŜetu państwa (181 zł) celem  dostosowania planu do potrzeb 1.204 zł 

 
4/ zmniejszenie wydatków o kwotę 68.557.165  zł 

przeznaczonych na: 

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz                          
z infrastrukturą towarzyszącą”   w tym  środków EFRR (38.280.000 zł – 
beneficjentem będzie Tramwaje Śląskie S.A.) oraz wkładu własnego (27.280.000 zł) 
celem dostosowania do realizacji poprzez przesunięcie finansowania na 2010 rok                     
i lata następne 65.560.000 zł 

- realizację projektu „Uczenie się przez całe Ŝycie” w tym w ramach Programu 
Sektorowego: 267.379 zł 

� „Comenius – Edukacja szkolna 2007- 2009"    19.313 zł 

� „Comenius – Edukacja szkolna 2008- 2010" 248.066 zł  

 

- realizację projektu „Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej                    
w Katowicach", w tym ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego     
(1.492.513 zł), z budŜetu państwa (79.014 zł) oraz wkładu własnego (158.259 zł) z uwagi na 
ograniczenie dofinansowania 1.729.786 zł 



 5 

- zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
na os. Bulwary Rawy - etap IV ul. 1 -go Maja, Boh. Monte Cassino” w związku z 
przesunięciem realizacji na 2010 rok  1.000.000 zł 

 

5/ zmniejszenie przychodów o kwotę  15.827.397  zł 
z tytułu: 
 

nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych 
 

6/ zwiększenie rozchodów o kwotę 1.031.000  zł 
z tytułu: 
spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 1997 r. w Europejskim Banku Inwestycyjnym 
z uwagi na wzrost w stosunku do planowanego kursu euro  

 
 

Zmian w budŜecie miasta Katowice na 2009 rok dokonuje się poprzez przeniesienie  
� dochodów  celem dostosowania planu : 
- projektu „Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”   

w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.648 zł) i budŜetu 
państwa (352 zł) poprzez zmniejszenie dochodów bieŜących celem wprowadzenia 
dochodów majątkowych 7.000 zł 

 
� wydatków celem dostosowania planu: 
- projektu „Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”                

w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (6.648 zł) i budŜetu 
państwa (352 zł) poprzez zmniejszenie wydatków bieŜących celem wprowadzenia 
wydatków majątkowych 7.000 zł 

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych z uwagi na przeniesienie 7 etatów z Urzędu Miasta do Miejskiego 
Zarządu Ulic i Mostów w związku z planowaną reorganizacją 216.370 zł 

- niektórych zadań inwestycyjnych w ramach WPI do potrzeb wynikających                        
z realizacji w tym: wkładu pienięŜnego wnoszonego do Spółki Tramwaje Śląskie 1.910.000 zł 

- na adaptację i utrzymanie pomieszczeń punktu informacji Turystycznej w 
Nikiszowcu do klasyfikacji budŜetowej 25.834 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, innych środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi  

 
Zmian w planie zakładów budŜetowych na 2009 rok dokonuje się w: 
 

1/ Zakładzie Targowisk Miejskich poprzez: 

– zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na początek roku do stanu rzeczywistego o kwotę 25.437 zł 

– zwiększenie przychodów o kwotę 25.437  zł 
celem dostosowania do kwoty realnej do osiągnięcia 
 

2/ Komunalnym Zakładzie Usług Pogrzebowych poprzez: 

– zwiększenie stanu funduszu obrotowego na początek roku do stanu rzeczywistego o kwotę 6.820  zł 

– zwiększenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 6.820  zł 
 

3/ Zakładzie Utylizacji i Odpadów Szpitalnych i Komunalnych poprzez: 
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– zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na początek roku do stanu rzeczywistego o kwotę 29.933 zł 

– zwiększenie przychodów o kwotę 80.000  zł 
w związku z osiągnięciem wyŜszych wpływów z tytułu sprzedaŜy usług utylizacji 

– zwiększenie wydatków o kwotę 90.000 zł 
celem pokrycia kosztów postępowania sądowego (10.000 zł) oraz zakupu usług utylizacji w 
związku z remontem linii utylizacji (80.000 zł)  
 

– zmniejszenie stanu funduszu obrotowego na koniec roku o kwotę 39.933  zł 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Rady Miasta Katowice 
Nr         /          /09 z dnia     

 
 
 
 

Nowe zadania przyjmowane do budŜetu miasta Katowice na 2009 rok: 
 
 
I.  Zadania remontowe: 
 
 

zadania własne gminy: 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie  
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 
 

- adaptacja 3 sal zajęć i sanitariatów dla klas zerowych i malowanie stołówki w 
Szkole Podstawowej nr 27 na potrzeby przygotowania przedszkolnego dzieci 
sześcioletnich 109.000 zł 

 
� środki na realizację zadania  ujęto w załączniku nr 2 

 
 
II.  Zadania inwestycyjne: 
 
 

zadania własne gminy: 

Dz. 801 – Oświata i wychowanie 
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 
 

- zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 27 na potrzeby 
przygotowania przedszkolnego dzieci sześcioletnich  41.968 zł 

 
� środki na realizację zadań ujęto w załączniku nr 2 

 
 

Dz. 852 – Pomoc społeczna  
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 

 

- zakup 2 laptopów w ramach projektu „Damy radę - program aktywizacji zawodowej 
i społecznej w Katowicach”  7.000 zł 

 
 

� środki na realizację zadań ujęto w załączniku nr 2  
 
 
 
 
 
 


