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Przewodnicząca Rady Miasta Katowice 

W odpowiedzi na wniosek Komisji Budżetu (wyciąg z protoko łu z dnia 21.07.2016r.) 

dotyczący zmiany zapisów uchwa ły Nr LX/1222/10 Ry Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 
2010r. u ,  sprawie tiyhu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice. 
szcególmi"o ści projektu budżetu oraz rodzajów materiałów injbrmacyjnych towarzysz ących 
projektowi budżetu z późn. zm. poprzez dopisanie w załączniku Nr 2, w pkt. 3 ppkt 3: 

z zastosowaniem elementów bud żetu zadaniowego „ uprzejmie informuj ę, iż  wnioskowana 
zmiana zostanie uwzgl ędniona i przedstawiona pod obrady na najbli ższą  sesję  Rady Miasta. 

Z uwagi na fakt, i ż  efektywność  wydatkowania środków budżetowych jest celem 
nadrzędnym, a dodatkowym priorytetem jest czytelna prezentacja bud żetu, w Katowicach od 
pewnego czasu rozpocz ęto wdrażanie budżetu zadaniowego przyjmuj ąc, że proces ten b ędzie 
rozlożoriy w czasie, tym bardziej, że budżet zadaniowy nie obejmuje wszystkich pozycji 
budżetu (w rozumieniu ww. ustawy), a ogranicza si ę  do uzupe łniającego, bardziej 
szczególowego ni ż  budżet tradycyjny zaplanowania wydatków ponoszonych na zadania 
Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta. 

Biorąc pod uwagę  zróżnicowany stopień  przygotowania dysponentów oraz brak dost ępnej 
ustalonej jednolitej klasyfikacji zadań , przyjmuje się , że prezentacja planowanych wydatków 
stanowiących uzasadnienie do projektu bud żetu będzie obejmować  wybrane elementy bud żetu 
zadaniowego oraz zak łada się , że proces wdrażania narzędzia jakim jest budżetowanie 
zadaniowe będzie w dalszym ciągu ewoluował . 

W świetle powyższego podj ęte zostaną  działania wprowadzaj ące postulowan ą  przez Komisj ę  
zmianę  (z moż liwością  korekty brzmienia) oficjalnie potwierdzaj ącą  stan faktyczny, 
jednocze śnie mając na względzie zagwarantowanie jej prawid łowego stosowania 

obowiązuj ącej sytuacji prawnej i organizacyjnej. 
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