
UCHWAŁA NR LVII/1181/10  

RADY MIASTA KATOWICE  

z dnia 26 kwietnia 2010 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10, art. 51, art. 54, 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. 48, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 

236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.), art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice  

uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr LI/1045/09 Rady Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2010 rok zmienionej uchwałami : Nr LIV/1097/10 z dnia 1 marca 2010 r. oraz Nr LV/1133/10 

z dnia 22 marca 2010 r. wprowadzić nastepujące zmiany:  

w § 13 po punkcie 10 dodać punkty 11 i 12 w brzmieniu: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

"11) udzielania pożyczek do łącznej kwoty                                                                                            3.000.000 zł

12) udzielania poręczeń do łącznej kwoty                                                                                                 500.000 zł"

Przewodniczący Rady Miasta 

Katowice  

 

Jerzy Forajter 

 

W związku z trudną  sytuacją  finansową  Szpitala Miejskiego Murcki (dla którego miasto Katowice pełni funkcję 

organu tworzącego) spowodowaną m.in. nie zapewnieniem prawidłowego poziomu finansowania świadczonych usług 

medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia jak również narastaniem odsetek od zobowiązań wymagalnych, w tym 

publicznoprawnych proponuje się poprawić kondycję finansową Szpitala poprzez : 

- udzielenie z budżetu miasta (oprocentowanej na preferencyjnych warunkach) pożyczki w wysokości 

3.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę najpilniejszych zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Pożyczka 

udzielona zostanie na okres 2010 - 2022 r. (z ustalonym terminem karencji do 30 czerwca 2013 r.);

- udzielenie poręczenia komercyjnego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 500.000 zł, który 

umożliwi Szpitalowi zachowanie bieżącej płynności finansowej. Poręczenie udzielone zostanie do dnia 31 grudnia 2010 

roku.  
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