
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku”, 
"Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 za 

I półrocze 2014 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni 

funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014 roku”

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.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LX/1232/10 Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie 
określenia zakresu i formy sporządzania za okres pierwszego półrocza informacji o przebiegu wykonania budżetu 
miasta Katowice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego.

RADA MIASTA KATOWICE 
uchwala : 

§ 1. 

Przyjąć „Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku”.

§ 2. 

Przyjąć "Informację o kształtowaniu się Wieloletnej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 za 
I półrocze 2014 roku".

§ 3. 

Przyjąć „Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 
I półrocze 2014 roku".

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 266 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Katowice przedłożył Informację o przebiegu wykonania
budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 za I półrocze 2014 roku oraz Informacje o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014 roku,
opracowanych zgodnie z wymogami określonymi w uchwale Nr LX/1232/10 Rady Miasta Katowice
z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy sporządzania za okres pierwszego
półrocza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice, o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni
funkcję organu tworzącego. 
Mając powyższe na uwadze przedkłada się projekt uchwały w niniejszej sprawie.
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