UCHWAŁA NR XV/276/11
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2011 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. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 4 ust. 1 pkt 5 i 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm.), art. 6 ust.
1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz.
1240 z późn. zm./.
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2011 rok polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 57.161 zł ,
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 262.923 zł ,
3) zwiększeniu wydatków o kwotę 2.243.698 zł ,
4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 413.120 zł ,
5) zwiększeniu przychodów o kwotę 2.036.340 zł ,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały .
§ 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2011 rok polegających na przeniesieniu wydatków
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały .
§ 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2011 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem
Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały .
§ 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane
w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały .
§ 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich
Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały .
§ 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2011 roku zgodnie
z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały .
§ 7. Dokonać zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgodnie
z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały .
§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Katowice
Arkadiusz Godlewski
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Uzasadnienie
I. Zmian budżetu miasta Katowice na 2011 rok dokonuje się poprzez:
1) zwiększenie dochodów o kwotę 57.161 zł
z tytułu:
 spadku na rzecz gminy  33.493 zł ,
 rozliczenia kosztów za media w budynkach OSP oraz zwrotu składki za ubezpieczenie samochodu
pożarniczego wycofanego z użytkowania  5.785 zł ,
 środków z Organizacji PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu "Wymiana
młodzieży"  5.236 zł ,
 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa  niewykorzystanych w 2010
roku  na realizację projektu "Sieć Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej"  12.647 zł ,
2) zmniejszenie dochodów o kwotę 262.923 zł
z tytułu:
 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Stworzenie
i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach" w związku z oszczędnościami wynikającycmi
z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  262.923 zł .
3) zwiększenie wydatków o kwotę 2.243.698 zł
przeznaczonych na:
 pokrycie kosztów utrzymania (w tym opłaty za media) nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul.
Żelaznej 1  199.543 zł ,
 poręczenie kredytu w rachunku bieżacym dla Szpitala im. Św. Elżbiety w Katowicach  250.000 zł ,
 realizację projektu "Wymiana Młodzieży" w ramach PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży 
5.236 zł ,
 zakup sprzętu do zajęć sportowych na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Nr 3  10.000 zł ,
 dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób
Uzależnionych od Alkoholu  26.220 zł ,
 zwiększenie zatrudnienia o 3 etaty wychowawców w związku z uruchomieniem od 1 września br.
w Domu Dziecka "Stanica" grupy dla małoletnich dziewcząt w ciąży lub z dzieckiem  38.288 zł ,
 zakup pierwszego wyposażenia do nowoutworzonego oddziału Żłobka Miejskiego przy ul.
Grzegorzka 2  60.000 zł ,
 realizację  ze środków EFS i budżetu państwa  projektu "Sieć Inkubatorów Społecznej
Przedsiębiorczości"  12.647 zł ,
 zwiększenie dotacji dla Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" w tym w związku
ze zwiększeniem od listopada br. zatrudnienia o 1 etat (8.242 zł) oraz uzupełnieniem środków na
wynagrodzenia osobowe i wypłaty jednorazowe (25.062 zł)  33.304 zł ,
 zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury "Południe" celem zakupu przenośnej estrady wraz
z zadaszeniem  55.000 zł ,
 zwiększenie dotacji dla instytucji kultury "KatowiceMiasto Ogrodów" celem organizacji Sylwestra
2011/2012  984.000 zł ,
 zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania 
210.000 zł ,
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 uzupełnienie środków na współorganizację "Ogólnopolskich obchodów 30 rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego"  350.000 zł ,
 wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  9.460 zł ,
4) zmniejszenie wydatków o kwotę 413.120 zł
przeznaczonych na :
 realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu miasta
projektu "Stworzenie i oznakowanie Szlaku Moderny w Katowicach" w związku z oszczędnościami
wynikającymi z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  309.320
zł ,
 realizację zadania inwestycyjnego "Budowa nowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Żelaznej" w
związku z przesunięciem terminu budowy przyłącza rezerwowego na 2012 rok  103.800 zł .
5) zwiększenie przychodów o kwotę 2.036.340 zł
z tytułu:
 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta,
wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych.
II. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2011 rok dokonuje się poprzez:
przeniesienie wydatków w kwocie 2.068.568 zł
celem:
 dofinansowania modernizacji dróg: ul. Kościuszki (100.000 zł), ul. Kołodzieja (80.000 zł), ul.
Karasiowa (140.000 zł) oraz realizacji nowego zadania modernizacja oświetlenia na terenie miasta
Katowice (70.000 zł) poprzez zmniejszenie za zadaniach: ul. Leszczynowa (55.000 zł), kładka
Załęska Hałda (180.000 zł), przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką
Kłodnicą (50.000 zł), ul. Kępowa (20.000 zł), ul.Wymysłów (50.000 zł), ul. Letnia (20.000 zł), ul.
Chorzowska (15.000 zł)  390.000 zł.
 dofinansowania zadania inwestycyjnego "Informatyzacja Urzędu Miasta Katowice" w związku
z zakupem oprogramowania do obsługi budżetu zadaniowego i wieloletniej prognozy finansowej 
60.300 zł.
 realizacji przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zadań w ramach Programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2011
roku (zmiana formy finansowania z dotacji na Fundusz Wsparcia PSP na wydatki jednostki
budżetowej w związku z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach)  1.046.000
zł ,
 realizacji zadań inwestycyjnych: monitoring wizyjny w rejonie ul. Piotrowiciej, Związkowej,
Franciszkańskiej (400.000 zł) oraz monitoring wizyjny ul. Mariackiej (120.000 zł) poprzez
zmniejszenie na zadaniu Informatyzacja Urzędu Miasta Katowice  520.000 zł ,
 zwiększenia dotacji majątkowej dla SP ZLA Moja Przychodnia z przeznaczeniem na wymianę
i ocieplenie pokrycia dachowego w Przychodni Nr 13 (23.800 zł) oraz częściowego sfinansowania
zakupu audiometru diagnostycznego w Przychodni Nr 3 (5.414 zł)  29.214 zł ,
 uzupełnienia środków na zakup usług w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży  23.054
zł ,
III. Dokonuje
się
korekty
na
zadaniu
ujętym
w Wieloletnich
Przedsięwzięciach
Inwestycyjnych pn. "Kontynuacja modernizacji budynków komunalnych" (poz.30) polegającej na
dofinansowaniu ul. Wiosny Ludów 24 poprzez zmniejszenie ul. Wojewódzkiej 36,38  20.000 zł .
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IV. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2011 rok:
 Miejskiego Przedszkola Nr 48 o kwotę 600 zł , w tym zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu
pomieszczeń z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością statutową
w tym m.in. na zakup wyposażenia,
 Gimnazjum Nr 8 o kwotę 18.183 zł , w tym zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń
i odsetek z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością statutową
w tym m.in na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni komputerowej.
 Gimnazjum Nr 10 o kwotę 100.000 zł , w tym zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń
z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z działalnością statutową w tym m.in. na
zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych i zapłatę
podatku VAT.
V. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację programów i projektów
z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian:
 w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie planu wydatków bieżacych
i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy
strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie planu wydatków majątkowych
realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych;
 w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie kwot dotacji udzielanych z budżetu
miasta Katowice w 2011 roku.
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/276/11 z dnia 26 października 2011 r.
zał.1 - dochody
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/276/11 z dnia 26 października 2011 r.
zał.2 - zmiany
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/276/11 z dnia 26 października 2011 r.
zał.3 - przychody
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/276/11 z dnia 26 października 2011 r.
zał.4 - przeniesienia1
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/276/11 z dnia 26 października 2011 r.
zał. 5 - nowe zadania
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6a do Uchwały Nr XV/276/11 z dnia 26 października 2011 r.
zał. 6a - unijne
Zalacznik6a.xls

Załącznik nr 6b do Uchwały Nr XV/276/11 z dnia 26 października 2011 r.
zał. 6b - unijne
Zalacznik6b.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/276/11 z dnia 26 października 2011 r.
zał. 7 - WPI
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XV/276/11 z dnia 26 października 2011 r.
zał. 8 - dotacje
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/276/11 z dnia 26 października 2011 r.
zał. 9 - dochody własne
Zalacznik9.xls

