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Uchwała nr XXXVII/775/09 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 23 lutego 2009r. 

 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Katowice na 2009 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 2, art. 54, art. 55, art. 
57, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 56, art. 57, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 38, art. 86, art. 165, art. 166, art. 168, art. 169, art. 173, art. 174, art. 176, 
art. 184, art. 188 i art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 
późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 
przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 
135, poz.955) 

 

Rada  Miasta  Katowice 

uchwala: 

 

§ 1.  W uchwale Nr XXXIV/716/08 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie 
uchwalenia budŜetu miasta Katowice na 2009 rok dokonać następującej zmiany: 

 
w § 12 pkt 5 kwotę „500.000 zł” zastąpić kwotą „4.050.000 zł” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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Uzasadnienie 

 

W związku z koniecznością udzielenia przez miasto Katowice poręczenia dla zaciąganego kredytu 

krótkoterminowego przez SP ZOZ Szpital im.L.Rydygiera - w likwidacji w wysokości 

przekraczającej zapisany w uchwale budŜetowej limit poręczeń, do udzielenia których 

upowaŜniony jest Prezydent Miasta Katowice zaistniała potrzeba zwiększenia limitu do kwoty 

4.050.000 zł. 

Zaciągnięty kredyt pozwoli Szpitalowi na uregulowanie powstałych na dzień zakończenia 

udzielania świadczeń zdrowotnych tj. 31 marca 2009 r. zobowiązań w tym wypłaty odpraw dla 

zwalnianych pracowników, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 

 

 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 


