
 

 

WICEPREZYDENT  
MIASTA KATOWICE 
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PS.VI.0003- 4.2020  
 
       Szanowny Pan 

 Krzysztof Kraus 

 Radny Rady Miasta Katowice 

 
 W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego uprzejmie informuję, że Zarządzeniem 
nr 1182/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 września 2020r. w sprawie określenia 
wzoru wniosku oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy 
lokalnej, dokonano takich zmian, by prawnie umożliwić przesunięcie na 2021 rok części 
inicjatyw lokalnych, których realizacja nie była możliwa w bieżącym roku z uwagi 
na ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stan epidemii.  
 W związku z powyższym wprowadzono między innymi zapisy w paragrafie 1 ust. 7 
zarządzenia, które brzmią: 
„7. Środki finansowe na realizację inicjatyw lokalnych będą uwzględnione w rezerwie 
celowej. Wysokość środków w tej rezerwie (pomniejszona o środki ujęte w planach 
finansowych poszczególnych dysponentów dotyczące niezrealizowanych inicjatyw z roku 
poprzedniego) będzie ustalona nie później niż 20 października w roku poprzedzającym rok 
budżetowy”. 
Takie zapisy umożliwiły przesunięcie 59 inicjatyw lokalnych na rok następny.  
 Biorąc pod uwagę upłynięcie ww. terminu oraz aktualny etap prac nad projektem 
budżetu miasta Katowice na 2021 rok, z przykrością informuję, że aktualnie  nie jest możliwe 
przesunięcie wskazanych inicjatyw lokalnych z roku bieżącego na rok następny. 
 
   

Z poważaniem 

 
 
 
Mariusz Skiba 

Wiceprezydent Miasta Katowice 

 
 
 

Do wiadomości: 
1. Biuro Rady Miasta 

2. Wydział Organizacji i Zarządzania 
 
Pracownik prowadzący sprawę: Agnieszka Lis - Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, tel.: 
(32) 259 37 46. 
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 Podpis nieprawidłowy!
Niezaawansowany podpis elektroniczny, ale obsługiwany przez kwalifikowany certyfikat
Wynik procesu sprawdzania poprawności nie jest rozstrzygający!
Podpisane dane prawdopodobnie zostały zmodyfikowane po złożeniu podpisu!

Data i czas złożenia podpisu: 2020-11-12 16:48:50

PODPISUJĄCY

Adres (OID.2.5.4.16) Młyńska 4, 40-098 Katowice, śląskie, Polska

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Urząd Miasta Katowice

Podmiot (CN) Mariusz Piotr Skiba

Imię (GIVENNAME) Mariusz Piotr

Nazwisko (SURNAME) Skiba

Numer seryjny certyfikatu: 107316773006015967688725917592642596137391280090
Algorytm podpisu: SHA256withRSA
Certyfikat ważny (od - do): 2019-02-06 08:00:00 - 2021-02-06 08:00:00

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN) COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Identyfikator organizacji (OID.2.5.4.97) VATPL-5260300517

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
pismo WMK - odpowiedz na interpelację K Kraus - 1.doc.xades
pismo WMK - odpowiedz na interpelację K Kraus - 1.doc


