
Uchwała nr XXXII/634/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 25 października 2004r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta 
Katowice. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 26 
listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) 
w związku z uchwałą Nr 152 /XXVIII/2004 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach z dnia 30 sierpnia 2004r. dotyczącą uchwały Rady Miasta Katowice Nr 
XXVIII/565/04 z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta 
Katowice  

 
Rada Miasta Katowice 

uchwala : 
 

§1. W uchwale Nr XXVIII/565/04 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2004r.  
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie bankowej obsługi budżetu miasta Katowice wprowadzić 
następującą zmianę:  
- § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„ § 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice” 
 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE : 
 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach uchwałą nr 152/XXVIII/2004 z dnia 30 
sierpnia 2004r. uchyliła postanowienia ujęte w § 3 pkt a i b uchwały Nr XXVIII/565/04 
Rady Miasta z dnia 26 lipca 2004r., dotyczące ustanowienia dla Rady Miasta uprawnień 
w zakresie powołania komisji przetargowej oraz wszczęcia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego – uznając, że naruszono kompetencje należące do 
Prezydenta Miasta Katowice.  
Z brzmienia § 4 uchwały XXVIII/565/04 Rady Miasta z dnia 26 lipca 2004r.wynika, że 
Prezydentowi powierzono jedynie ustalenie wartości zmówienia i sporządzenie 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ogranicza to pozostałe kompetencje 
Prezydenta jako kierownika zamawiającego. Z uwagi na powyższe postanowiono 
rozszerzyć kompetencje Prezydenta na całość zagadnień związanych z 
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
bankowej obsługi budżetu miasta Katowice. 
Dokonanie zmiany brzemienia § 4 uchwały jest zatem uzasadnione.  
 


