Dokument elektroniczny
Miejsce i data sporządzenia dokumentu
Kato wice, 12-0 3-20 19 r. 20 19 -0 3-11

Dane nadawcy
Urząd Miasta Kato wice
4 0 -0 9 8 Kato wice
Młyńska 4

Dane adresata
Radny Rady Miasta Kato wice ZAWADZKI Jó zef
4 0 -0 9 8 Kato wice
Młyńska 4

DOT YCZ Y INT ERPELACJI NR 50/2019 (DAT A WPŁYWU: 06-03-2019) - DODAT KOWE
ŚRODKI DLA SP33
ES.0003.1.15.2019.ML Interpelacja radnego J. Z awadzkiego RKP053506/19 - dot SP33
wniosek II
Kato wice, 12-0 3-20 19 r.
ES.0 0 0 3.1.15.20 19 .ML
ES-I.KW-0 0 0 0 86 /19
Szano wny Pan
Jó zef Zawadzki
Radny Rady Miasta Kato wice
Do tyczy: interpelacji nr 50 /20 19 (data wpływu: 0 6 -0 3-20 19 )
W o dpo wiedzi na Pana interpelację nr 50 /20 19 (data wpływu do Wydziału Edukacji i Spo rtu
11-0 3-20 19 r.) do tyczącą do datko wych śro dkó w w wyso ko ści 50 5.0 0 0 zł z przeznaczeniem na:
• remo nt biblio teki szko lnej wraz z mo dernizacją wentylacji o raz zakupem no wych regałó w na książki (ko szt:
180 .0 0 0 zł),
• remo nt wewnętrznych stref ko munikacyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wyko naniem o świetlenia
ewakuacyjnego (ko szt: 19 0 .0 0 0 zł),
• wyko nanie no wej tablicy ro zdzielczej sterującej o świetleniem szko ły, wyko nanie po dstawo wej i awaryjnej
instalacji elektryczne części ko rytarza głó wnego wraz z po mieszczeniem biblio teki (ko szt: 135.0 0 0 zł)
info rmuję, iż o becne mo żliwo ści finanso we budżetu miasta Kato wice są czaso wo o graniczo ne w kwestii
przydzielania do datko wych śro dkó w zwiększających plan finanso wy. Przyznanie do datko wych śro dkó w
uwarunko wane jest wyso ko ścią nadwyżki finanso wej do cho dó w miasta nad o bligato ryjnymi wydatkami,
wynikającymi z zadań realizo wanych zgo dnie z ustawą o samo rządzie gminnym i po wiato wym.
W o becnej sytuacji nie jest mo żliwe po zytywne ro zpatrzenie Pana wnio sku. Po wtó rne ro zpatrzenie wnio sku
będzie mo żliwe w o kresie pó źniejszym w wypadku po zytywnej o ceny wyko nania budżetu miasta Kato wice po
pierwszym kwartale 20 19 ro ku.

Z po ważaniem
Wiceprezydent Miasta Kato wice
Waldemar Bo jarun

Pro wadzący sprawę:
Miro sław Leszczyński - Wydział Edukacji i Spo rtu; tel. 32 259 34 9 3
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Do wiado mo ści:
• Dyrekto r Szko ły Po dstawo wej nr 33
• Rada Ro dzicó w Szko ły Po dstawo wej nr 33
• Biuro Rady Miasta
Ko pia:
• a/a

Do kument zo stał po dpisany, aby go zweryfiko wać należy użyć o pro gramo wania do weryfikacji po dpisu. Data
zło żenia po dpisu:
20 19 -0 3-14 T0 9 :33:4 4 .0 4 5+0 1:0 0
Po dpis e le kt ro niczny
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Podpis

Lista plików

Podpis prawidłowy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny
Data i czas złożenia podpisu: 2019-03-14 09:33:44
PODPISUJĄCY
Kraj (C)

PL

Podmiot (CN)

Waldemar Bojarun

Imię (GIVENNAME)

Waldemar

Nazwisko (SURNAME)

Bojarun

Numer seryjny certyfikatu: 189224516995967448678894573761826936651561457021
Algorytm podpisu: SHA256withRSA
Certyfikat ważny (od - do): 2017-10-05 07:00:00 - 2019-10-05 07:00:00

WYSTAWCA CERTYFIKATU
Kraj (C)

PL

Organizacja (O)

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN)

COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Numer (SERIALNUMBER)

Nr wpisu: 6

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
Pismo ogolne (ePUAP).xml

