
UCHWAŁA NR XLVII/1132/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, 
szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn.zm.), w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 211 ust. 5, art. 212, art. 214, art. 215, art. 233-239, 
art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr LX/1222/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zmienionej uchwałami Nr XII/201/11 
z dnia 27 lipca 2011 r., Nr XXXVIII/877/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. dokonuje się następujących zmian: 

1) w załączniku Nr 1: 

a) w preambule ppkt b/ otrzymuje brzmienie: 

"b/ zadań finansowanych z budżetu miasta oraz realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta 
wraz z przewidywanymi zmianami, z uwzględnieniem zadań wybranych do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego,";

b) po punkcie 4 dodaje się punkt 4a. w brzmieniu: 

"4a. Złożenie przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz kierowników 
jednostek organizacyjnych miasta wykazu zadań wybranych do realizacji zgodnie z wynikami 
głosowania w ramach budżetu obywatelskiego – termin do dnia 30 września roku poprzedzającego 
rok budżetowy.

Jeżeli w tym terminie nie zostanie rozdysponowana pełna pula środków przeznaczonych na budżet 
obywatelski to środki nierozdysponowane zostaną uwzględnione w projekcie budżetu w formie 
rezerwy celowej.";

c) punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5. Opracowanie wstępnego zbiorczego zestawienia proponowanych dochodów i wydatków do 
projektu budżetu na podstawie przedłożonych propozycji (zgodnie z punktami 4 i 4a), które 
stanowią materiał kalkulacyjny dla Wydziału Budżetu Miasta - termin do dnia 10 października 
roku poprzedzającego rok budżetowy.".

2) w załączniku Nr 2: 

a) w punkcie 1 po ppkt 7/ dodaje się ppkt 7a/ w brzmieniu: 

"7a/ dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK),";

b) w punkcie 3 po ppkt 4/ dodaje się ppkt 5/ w brzmieniu: 

"5/ wykaz zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.".

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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