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Szanowny Pan Przewodnicz ący, 

W związku z trwaj ącymi pracami dotycz ącymi Budżetu Miasta Katowice 

oraz Bud żetu Obywatelskiego, zwracam si ę  z uprzejmą  pro śbą  o zwiększenie ś rodków 

finansowych przeznaczonych na Bud żet Obywatelski 2016, o pul ę  ś rodków finansowych 

pochodz ących z Bud żetu Obywatelskiego dzielnicy D ąb z 2014 roku, a dotychczas 

niewykorzystanych. 

W pi śmie z dnia 20 listopada 2014 r. Pani Katarzyna Sta ś  - Naczelnik Wydzia łu 

Rozwoju Miasta (RM-lI.3020.5.1.2014.JM/DK), informowa ła mnie, że niewykorzystana 

kwota b ędzie stanowi ć  uzupełnienie puli środków kolejnego roku dla wskazanej 

jednostki. 

Bardzo prosz ę  o przekazanie informacji o podj ę tych decyzjach w tym zakresie 

Radzie Jednostki Pomocniczej nr 10 miasta Katowice. 

Za łgcznik 
kopia pisma Pani Naczelnik Katarzyna Sta ś  

Z powa żaniem 
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Katowice, 20 listopada 2014 r. 
RM-1 I KW-00226/1 4 
RKW-1 87918/14 

Szanowni Pa ństwo 

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 pa ździernika 2014 r. dotyczącego niewykorzystanych 

ś rodków finansowych z Bud żetu Obywatelskiego, informuj ę  że zgodnie z §6 pkt. 2 Zarządzenia 

nr 2058/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 maja 2014 r, w sprawie okre ś lenie zasad 

i harmonogramu realizacji Bud żetu Obywatelskiego na rok 2015, jeżeli zg łoszone i wybrane zadania dla 

danej jednostki pomocniczej nie przekraczaj ą  puli ś rodków danego roku i brak b ędzie moż liwości 

realizacji kolejnego zadania lub po realizacji zadania oka że się , że wartość  kosztorysowa by ła niższa 

niż  przewidywano, to pozosta ła, niewykorzystana kwota b ędzie stanowi ć  uzupełnienie puli 

ś rodków kolejnego roku dla wskazanej jednostki (pula zostanie zwi ększona w trakcie kolejnego roku 

po rozliczeniu roku bazowego). 

Z poważaniem 

FJAC.ELNK 
Wydzia ł u Rozwou Miasta 

Kopia. 
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