
            RADA DZIELNICY NR 18 MURCKI 

UL. PAWŁA KOŁODZIEJA 42 KATOWICE 40-749 

  

    Uchwała nr 43 \IV\2022 z dnia 24 luty 2022 r. 

 

W sprawie przyjęcia projektu podziału środków                                                     

w ramach rezerwy budżetowej  - kwoty 10 000 złotych 

przeznaczonych na realizację zadań w 2022 roku.                                                                                                      
   
                       Na podstawie § 8 p.4 Statutu Dzielnicy Murcki nr 18 Murcki                                               

                                        nadanego uchwałą Rady Miasta Katowice                                                                                  

                                         Nr XLI\908\21 z dnia 25 listopada 2021r                                                                                                                                  

      w sprawie nadania Statutu Dzielnicy nr 18 Murcki                                               

     

          Rada Dzielnicy nr 18 Murcki uchwala                                                                                      

       przyjęcie projektu  podziału środków w ramach rezerwy budżetowej                                                         

         kwoty 10 000 złotych przeznaczonych na realizację zadań  w roku 2022                                                                                                      

                                                                                                                                                 

                                                                   § 1. 

                        Zwrócić się do Prezydenta Miasta Katowice o zaakceptowanie                                                            

  przyjęcie projektu podziału środków w ramach rezerwy budżetowej                                                         

         kwoty 10 000 złotych przeznaczonych na realizację zadań  w roku 2022 

 

       § 2. 

     Projekt podziału środków w ramach rezerwy budżetowej, kwoty 10 000 złotych 

przeznaczonych na realizację zadań w roku 2022 stanowi załącznik do w\w uchwały 

 

                                                                    § 3 

        Rada Dzielnicy nr18 Murcki                                                                                                         

                       po zapoznaniu się z treścią uchwały dokonała głosowania. 

 

       § 4.       

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Za głosów 14 

Przeciw --- 

Wstrzymało się --- 

Głosowało 14 Radnych. 

Głosowanie odbyło się w sposób korespondencyjny. 

  

         Przewodniczący 

               Rady Dzielnicy nr 18 Murcki 

 

                                                                                           Gabriel Tomczak 



Załącznik do Uchwały nr 43 \IV\2022 z dnia 24 luty 2022 r. 

W sprawie przyjęcia projektu podziału środków w ramach rezerwy budżetowej  

kwoty 10 000 złotych przeznaczonych na realizację zadań w 2022 roku. 
   

 

 
PROPOZYCJE ZADAŃ W RAMACH REZERWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2022 r. 

 

1. 3000 złotych z przeznaczeniem na zakup 2 tablic ogłoszeniowych- dysponentem        

środków będzie ZZM 

 

2. 3000 złotych z przeznaczeniem na organizację Jarmarku Murckowskiego –   

dysponentem środków będzie Zespół Szkół Nr 2 w Murckach 

 

3. 3000 złotych z przeznaczeniem na doposażenie studia wokalnego zrealizowanego  

w ramach zadania budżetu obywatelskiego w roku 2020- dysponentem  środków 

będzie Zespół Szkół Nr 2 w Murckach 

 

4. 1000 złotych z przeznaczeniem na organizację pleneru  malarskiego z twórcami  

Murckowskimi w formie pikniku na Placu Kasprowicza w Murckach- data do 

ustalenia -dysponentem środków będzie MDK Południe . 

 

 

 

 

 

 

 

 


