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W związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez Pana Przewodniczącego,

dotyczącymi zasadności zastosowania w podstawie prawnej zarządzenia w sprawie założeń
do projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Katowice na
2016 rok art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przede
wszystkim dziękuję za cenną polemikę, jednocześnie uprzejmie informuję, że w tej sprawie
uzyskano opinię prawną tut. Urzędu (w załączeniu).

1. Zasadniczą podstawą prawną przedmiotowego zarządzenia jest punkt 1 załącznika do
uchwały nr LX/1222/1O Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice ..... , którego zapisy
obligują Prezydenta Miasta do opracowania "założeń do projektu budżetu miasta
Katowice, kierunków polityki społecznej i gospodarczej ... ", w terminie do 20 lipca
roku poprzedzającego rok budżetowy oraz "poinformowanie mieszkańców ... "

Przywołany dodatkowo art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje na jawność
gospodarki finansowej, w tym na koniczność informowania mieszkańców o całym procesie
przygotowania projektu budżetu, począwszy od założeń przyjmowanych do jego
opracowania, poprzez projekt przedstawiany do uchwalenia i uchwalony budżet,
a ostatecznie o sprawozdaniu z jego wykonania.

Biorąc pod uwagę, że wszystkie dokumenty, w tym założenia do projektu budżetu, projekt
budżetu (w objaśnieniach którego syntetycznie przedstawiana jest pełna charakterystyka
obejmująca zarówno założenia jak również przyjęte kierunki wydatkowania środków),
uchwała budżetowa, jej zmiany oraz sprawozdania z wykonania są publikowane
w Biuletynie Informacji Publicznej przyjmuje się, że prawo mieszkańców do uzyskania
informacji w tym zakresie jest respektowane.

Niezależnie od powyższego, uprzejmie informuję, że wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, została podjęta inicjatywa przygotowania po złożeniu projektu budżetu
broszurki (tzw. "Budżet w pigułce "), celem jeszcze bardziej transparentnego informowania
mieszkańców o dochodach, propozycji podziału środków oraz wszystkich istotnych
elementach związanych z projektem budżetu Miasta Katowice.

Do wiadomości:
- Przewodnicząca Rady Miasta Pani Krystyna Siejna
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dot: pisma BM-LZD-00068115

w w/w piśmie podano interpretację Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Miasta
Katowice dotyczącą w przepisu art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
W przepisie tym używa się określenia założenia projektu budżetu, natomiast w tytule
Zarządzenia Nr 328/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17.07.2015r. (w podstawie prawnej
art. 61 ust. 3 ustawy o s.g.) używa się określenia założenia do projektu budżetu.

Zdaniem Przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Miasta Katowice pominięcie przyimka
"do" w ustawie powoduje, że art. 61 ust.3 dotyczy założeń w już opracowanym projekcie
uchwały budżetowej, a nie etapu wstępnego jej przygotowania.

Rozwiązaniem wyżej opisanej sprawy będzie zastosowanie wykładni językowej (gramatycznej).

Założenie to zasada stanowiąca podstawę dalszych wywodów lub dalszego postępowania
(HTTP://SJP.PWN.PL)- inna definicja: główna myśl, zasada czego (mały słownik języka
polskiego- (M.S.J:P)).

Dodać należy, że M.S.J.P. przy wyjaśnianiu słowa "założenie" podaje następujący przykład
stosowania tego słowa (str.971)

założenia do projektu albo założenia projektowe (nie podaje, że są założenia projektu).

Skoro zatem założenia to zasady stanowiące podstawę dalszego postępowania (w przypadku art.
61 ust. 3 ustawy o s.g.- dalszego postępowania przy opracowaniu projektu budżetu) to określenie:
założenia projektu budżetu dotyczy właśnie tego etapu tj. opracowywania projektu.

Moim zdaniem określenia:
założenia projektu budżetu
założenia do projektu budżetu

stosowane są zamiennie, o czym świadczy chociażby przykład powołany przez Panią w piśmie
BM-LZD-00068/15: Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu a komunikat na ten temat: rząd
przyjął założenia do projektu budżetu.
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załagodzić dk VIa, ~odzę, +-odzony l. «doprowadzić
do zgody, uspokoić, zażegnać co»: Z. spór, konflikt,
sprzeczkę. 2. «uczynić co mniej dotkliwym, przykrym»:
Z. sprawę, sytuację,
załagodzić się «zostać załagodzonym, zażegnanym,
uspokojonym»: W nowych warunkach wszystko się za-
lagodzi.

załamać dk IX, +-arnie, +-auy - załamywać ndk:
VIIla, +-ywany l. «zakrzywić, zagiąć, zgiąć»: Z. ramię
cyrkla. Z. okładkę, karton. 1:,. fraz. z. ręce «spleść ręce
palcami jako wyraz przerażenia, rozpaczy» 1:,. Zala-
mane sklepienie; załamany dach, łuk «sklepienie, dach,
luk o liniach łamanych, zakrzywionych» 2. «spowodo-
wać załamanie, refrakcję»: Luneta, lustro załamuje
promienie.
załamać się - załamywać się l. «zostać załamanym, za-
giętym, pogiętym»: Fałdy kurtyny załamują się. Karton
się załamał. 6. fraz. Glos się załamał (komu) «głos
zabrzmiał O ton niżej, stracił dźwięczność, urwał się
(wskutek wzruszenia)» 2. «zarwać się, oberwać się pod
naporem ciężaru; zapaść się, runąć, zawalić się»: Za-
lamał się most, lód na rzece, dach. 3. «ulec zniszczeniu,
rozpadowi; zostać zniweczonym, przestać istnieć»:
Atak, front załamał się. D.. Płan czego załamał się
«plan '~zego nie został wykonany» 4. «ulec zniechęce-
niu, depresji psychicznej; stać się apatycznym, obojęt-
nym na wszystko; wypaść z normalnego trybu życia,
wykoleić się»: Z. się psychicznie, moralnie.

załamanie n I l. rzecz. od czas. załamać. 2. «wgięcie,
zagięcie; zmarszczka»: Z-a skóry, tkaniny. 3. «wglę-
bienie, szczelina»: Z-a gruntu, skały. 4. «stan przy-
gnębienia, depresja moralna»: Z. nerwowe. Ktoś bliski
załamania. 5. [iz, Z. światła «zjawisko zmiany kierunku
promieni światła przy przejściu przez granicę dwóch
środowisk przezroczystych»

załamywać p. załamać.
załatwiać ndk I, +-any - załatwić dk VIa, ~ony «za-

kończyć jakieś czynności w określonym zakresie, roz-
trząsać, rozstrzygać jakąś sprawę z kim zainteresowa-
nym»: Z. transakcję, zamówienie (towaru), formalności.
D..fraz. Z. co od ręki «załatwić co szybko, natychmiast»
D..Z. co na własną rękę «załatwić co bez niczyjej po-
mocy, samodzielnie, samowolnie» 1:,. Z. sprawunki, za-
kupy «kupować co, robić zakupy» D.. Z. z kim pora-
chunki «wykładać (wyłożyć), wygarnąć komu swoje
pretensje, urazy; mścić się na kim» 1:,. pot. tylko dk Z.
kogo (zwykle niewygodnego) «unieszkodliwić kogo,
uniemożliwić mu działalność» D.. euj, Z. (naturalną,
swoją) potrzebę «oddawać mocz łub kał»
załatwiać się - załatwić się «oddawać mocz lub kał»

załączać p. załączyć.
załącznik m III «dowód pisemny, zwykle uzupełnia-

jący, załączony do głównego dokumentu»: Z. do po-
dania, do protokołu.

załączyć dk VIb, -ony - rzadziej załączać ndk I,
-any «dołączyć, dodać to, co pozostaje w związku
z główną sprawą, z zasadniczym tematem (czego);
przesłać łącznie ~ czym»: Z. dowód wpłaty. Z. pisemną
opinię. 1:,. fraz. Z. pozdrowienia, ukłony itp. «formułka
grzecznościowa oznaczająca pisemne przekazanie komu
pozdrowień, ukłonów itp.»

załoga ż III l. «zespół ludzi obsługujących co, ma-
jący określone zadania, obowiązki; dziś także: ogół pra-
cowników zatrudnionych w jednostce produkcyjnej»:
Z. samolotu. Z. kopalni, fabryki. 2. «zorganizowana
grupa żołnierzy (lub oddziały) mających określone za-
dania bojowe»: Z. rejonu, twierdzy. Z. miasta.

załom m IV, D. -u «zakręt, załamanie krawędzi»:
Z. ulicy, ścieżki. Z. dachu, schodów. D.. Z. skalny,
skały «szczelina»

założenie n I 1. rzecz. od czas. założyć. 2. «głów-
na myśl, zasada czego»: Z-a organizacyjne, dydak-
tyczne. Z. planu (jakiejś działalności). 1:,. fraz. W za-
łożeniu «wg zasadniczej koncepcji, wg planu» 3. [iloz,
«zdanie naczelne w danej teorii, stanowiące uzasad-
nienie jej bardziej szczegółowych twierdzeń»: Z-a
filozoficzne, ekonomiczne. D.. fraz. Wychodzić z zało-

zamazać

żenia «opierać się na jakimś twierdzeniu, na czyich
poglądach» 4. urb, «to, co stanowi ogólny zarys, plan
obiektu budowlanego; obiekt budowlany lub planowy
zespół budowli»: Z. urbanistyczne. Z. pałacowe. D.. Z.
parkowe, zielone «teren parku, zieleńca» D.. Z. do pro-
jektu a. projektowe «projekty wstępne, rysunki pers-
pektywiczne, mapy, makiety itp.»

założyciel m I «ten, kto założył co, zorganizował,
dał początek czemu, inicjatywę do powstania czego»;
Z. uniwersytetu, towarzystwa (naukowego), teatru, czy-
telni, przedsiębiorstwa.

założycielski przym, od założyciel: Komitet Z. Dzia-
łalność z-a.

założyć p. zakładać.
zamach m III, D. -u 1. «targnięcie się na cudze ży-

cie, na cudze mienie, na cudze uprawnienia>" Z. bom-
bowy na pociąg. D.. Z. stanu «zorganizowana akcja ma-
jąca na celu obalenie silą naczelnych władz państwo-
wych i zagarnięcie władzy (przez jednostkę lub grupę
osób) w sposób sprzeczny z konstytucją państwa»
D.. Z. samobójczy «targnięcie się na własne życie» Też
"rzen.: Z. na czyjś spokój, czyjąś indywidualność.
2. «szeroki, energiczny ruch kończyny górnej, dolnej
lub calego tulowia do przodu lub do tyłu»: Z. ramion.
Z. ręką. 6. fraz. Za jednym zamachem, od jednego za-
machu «jednym energicznym ruchem, jednym mach-
nięciem; za jednym zachodem; od razu»

zamachowiec m II, D. +-wca, Im M. -y «ten, kto do-
konał zamachu na kogo lub na co»

zamachowy sport. «wykonywany z zamachem, w spo-
sób szybki, energiczny»: Z. skłon tułowia w przód
i w tył. Z. krok.

zamaczać ndk I, =-anv - zamoczyć dk vn., ~on\'
«czvnić mokrym, zanurzać w cieczy; polewać, chlapać
wodą, zwilżać»: Z. watę w wodzie. Zamoezyła suknię.
zamaczać się - zamoczyć się «stawać się mokrym
przez zanurzanie się w wodzie»; Zamoczył się do ko-
lan.

zamalować dk IV, +-owany - zamalowywać VIlla.
=-ywany «pokryć, zamazać, zasmarować co farbą»; Z.
napis, zły obraz. Ściana zamalowana w deseń.

zamarznąć [wyrn. zamar-znąć] dk Vc, ~arzły a,
<-arznięty - zamarzać [wym. zamar-zać] ndk 11. «ściąć
się lodem, stężeć na mrozie; zamienić się w l~d»: Wisła
zamarzła. Zamarznięta ziemia. D.. Zamarzmęte okno,
szyby «okno, szyby pokryte warstwą !odu,. szronem»
2. tylko dk «umrzeć, zginąć wskutek działania mrozu»:
Z. w śniegu. Z. na śmierć .

zamaskować dk IV, -owany l. zwykle w imiesł.
biernym «włożyć maskę, mieć maskę na twarzy»:
Zamaskowany bandyta. 2. «uczynić kogo, co niewi-
docznym dla oka; zakryć, zasłonić co czym, ukryć
przed kim»: Z. schron, wejście, lotnisko w lesie. Za-
maskowane drzwi. 3. «upozorować, udać co; nie wy-
dać się z czym, nie okazać czego»: Z. działalność (nie-
legalną), wrogość. Z. znudzenie uśmiechem.
zamaskować się l. «przybrać czyjeś cechy, właściwości;
przedstawić się innym, niż się jest w rzeczywistości»:
Szpieg zamaskował się. 2. «uczynić się niewidzialnym,
ukryć się»: Wróg zamaskował się bardzo zręcznie.

zamaszysty «wykonany z rozmachem, z energią; szyb-
ki, zdecydowany, dziarski»: Z. ruch, gest. Z. krok.
D.. fraz. Z. podpis, z-e pismo «podpis o szerokich,
śmiałych liniach, pismo pełne rozmachu»

zamawiać ndk I, +-any l. p. zamówić, 2. «wg daw-
nych wierzeń ludowych: zażegnywać co zaklęciami, od-
czarowywać»: Z. chorobę.

zamazać dk IX, +-aże, +-any - zamazywać ndk
VIlla, =-ywany l. «powlec co substancją mazistą; za-
smarować; zawalać, zabrudzić co»: Z. co wapnem,
gliną, farbą. Z. napis na murze. 2. pot. «postarać się co
ukryć przed kim; zatuszować co»: Z. swoje sprawki,
grzechy. Z. sens sprawy. 3. «uczynić co niewyraźnym,
nieostrym, źle widzialnym»: Zamazane rysy twarzy.
Mrok zamazuje sylwetki, kontury.
zamazać się - zamazywać się l. for. zwr. czas. za-
mazać - zamazywać: Z. się blotem, gliną. 2. «zostać
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