
Informacja do punktu 2 porządku obrad Komisji Budżetu w dniu w dniu 26 marca 2015 r. ppkt. a)  
Procedury i terminy związane ze wskazywaniem zadań przez RJP. 
 
 
Rady Jednostek Pomocniczych do dnia 31 października zgłaszają propozycje zadań do realizacji  

w kolejnym roku w ramach celowej rezerwy budżetowej 150 000 zł. Propozycje przedkładane są  

w formie uchwały RJP Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice, a w kolejnym etapie przekazywane 

są do Wydziału Rozwoju Miasta. Wydział Rozwoju Miasta opracowuje tabelaryczne zestawienie 

wszystkich propozycji zadań RJP i prowadzi ich bieżącą obsługę.  

Wydział Rozwoju Miasta przekazuje propozycje zadań do zaopiniowania przyszłym dysponentom 

środków. Dysponenci oceniają formalne i techniczne możliwości realizacji propozycji zgłoszonych przez 

RJP i ostatecznie wskazują zasadność lub brak zasadności realizacji zadania biorąc pod uwagę, 

kompetencje samorządu gminnego/powiatowego, własność terenu, szacunkowe koszty, oraz warunki 

późniejszego utrzymania oraz aktualną sytuację finansową miasta. Zadania, które uzyskały pozytywną 

opinię dysponentów zostają przekazane Prezydentowi Miasta do ostatecznej akceptacji  (Wydział 

Rozwoju Miasta przekazuje zadania w grupach, w miarę uzyskiwania opinii dysponentów).  

W przypadku zadań, dla których dysponenci stwierdzili brak możliwości realizacji, Wydział Rozwoju 

Miasta pisemnie zwraca się do Rad, z prośbą o wskazanie nowych propozycji zadań. Każdorazowo, po 

uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta dla propozycji zadań, Wydział Rozwoju Miasta niezwłocznie 

przekazuje ich wykaz do realizacji poszczególnym dysponentom środków, równocześnie informując 

Rady Jednostek Pomocniczych oraz Wydział Budżetu Miasta. Dysponenci środków finansowych 

przygotowują zadania do realizacji i uruchamiają środki z celowej rezerwy budżetowej.  

Dysponenci środków przygotowują i przekazują Wydziałowi Rozwoju Miasta sprawozdanie finansowe  

i rzeczowe z realizacji zadań za dany rok w miesiącu lutym kolejnego roku. Zbiorcze sprawozdanie  

z realizacji zadań opracowuje Wydział Rozwoju Miasta, aktualnie opracowane sprawozdanie zostało 

przekazane Prezydentowi Miasta do akceptacji. Harmonogram realizacji prac nad wykorzystaniem 

celowej rezerwy budżetowej zawiera załącznik 1. 



 

Zał. 1 Harmonogram realizacji prac nad wykorzystaniem celowej rezerwy budżetowej (150.000 zł), 
przyznanej każdej ukonstytuowanej Radzie Jednostki Pomocniczej. 

Lp. Wyszczególnienie prac Odpowiedzialny Termin ukończenia 

1. 
Zgłoszenie propozycji zadań w ramach 150.000 
zł w formie uchwały Rady. 

Rady Jednostek 
Pomocniczych 

31 października 2014r. 

2. 
Rejestracja zgłoszeń i przekazanie zadań do 
zaopiniowania do poszczególnych dysponentów 
środków. 

Wydział Rozwoju Miasta na bieżąco 

3.  

Opiniowanie propozycji zadań zgłoszonych 
przez RJP na formularzu opinii. 
W przypadku zadań, dla których dysponenci 
stwierdzili brak możliwości realizacji, Rady 
wskazują nowe propozycje zadań. 

Dysponenci środków 
finansowych 

na bieżąco 

4. 
Przedstawienie pozytywnie zaopiniowanych 
propozycji zadań do akceptacji Prezydenta 
Miasta Katowice. 

Wydział Rozwoju Miasta 
Pierwsza grupa zadań do 

31.01.2015r. 
pozostałe - na bieżąco  

5. 
Przekazanie informacji o akceptacji  realizacji 
zaproponowanych zadań dysponentom 
środków oraz RJP. 

Wydział Rozwoju Miasta na bieżąco 

6. 
Przygotowanie zadania do realizacji, w tym 
uruchomienie środków z celowej rezerwy 
budżetowej. 

Dysponenci środków 
finansowych 

na bieżąco 

7. Realizacja zadania. 
Dysponenci środków 

finansowych 
na bieżąco 

8. 
Sprawozdanie finansowe i rzeczowe  
z realizacji zadań za 2014 rok 

Dysponenci środków 
finansowych 

luty 2015r. 

10. 
Zbiorcze roczne zestawienie z realizacji zadań 
za 2014 rok 

Wydział Rozwoju Miasta luty 2015r. 


