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BRM.0012.3.7.2016.KJ-K  
 
Protokół Nr 7/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
Data posiedzenia: 21.07.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:40 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (na 10 ogółem).  
 
Radni nieobecni: 

1. Borys PRONOBIS 
2. Bożena ROJEWSKA 
3. Bartosz WYDRA 

 
Zaproszeni goście: 
  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN 
2. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA  
3. Naczelnik Wydziału Administracyjnego Pani Katarzyna DAAB - BORKOWSKA 
4. Kierownik Referatu Planowania Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta Pani Dorota 

STEINMETZ - SŁOWIK 
5. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ 
6. Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam KOCHAŃSKI 
7. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 
 

1. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – katowice24.info 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Informacja dotycząca założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta na rok 2017. 
3. Budżet zadaniowy – założenia, elementy, perspektywy wdrożenia. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 

4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz 
w budżecie miasta Katowice na 2016 rok. 

4.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035. 

4.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia 
z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. 
Tysiąclecia (dz. 36/21), zabudowanej urządzeniem infrastruktury technicznej – tłocznią 
ścieków w celu sprzedaży budowli wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na 
rzecz Katowickich Wodociągów S.A. 
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4.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa 
w nabyciu 3 lokali użytkowych - garaży ich dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste udziałów w gruncie. 

4.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie należności przysługującej Miastu Katowice od  CON-DOR A sp. z o.o. 
w Katowicach z tytułu administrowania kompleksem budynków przy ul. Francuskiej 70 
w Katowicach. 

5. Korespondencja 
5.1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przedłożenia informacji 

dotyczącej polityki miasta Katowice w zakresie pozyskanych środków krajowych w latach 
2012-2015 oraz planów pozyskania ww. środków po 2015 rok.  

6. Wolne wnioski. 
 
________________________________________________________________________________  
 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości 
oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad proponując zmianę kolejności omawianych 
zagadnień tak by punkt 4. Opiniowanie projektów uchwał omówić jako pierwszy, a następnie 
przejść do punktów pierwszego, drugiego, trzeciego i piątego wynikających z przyjętego planu 
pracy Komisji.   
 
Radni, członkowie Komisji jednogłośnie – 5 głosów „za”- przyjęli porządek posiedzenia wraz 
z zaproponowaną przez Pana Przewodniczącego zmianą. 
 
Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 4.1. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice 
na 2016 rok. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zmian budżetu miasta Katowice 
na 2016 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 2.926.018 zł z tytułu 

 zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 
2015 roku na realizację zadań bieżących (683.945 zł) i inwestycyjnych (2.089.579 zł) – 
2.773.524 zł, 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 143.336 zł, w tym: 

 placówki oświatowe w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie (9.158 zł) oraz 
darowizną od firmy Johnson Controls (3.867 zł) – 13.025 zł, 

 Dom Dziecka „Stanica” w związku z odszkodowaniem za zniszczone mienie (1.623 zł) 
oraz darowiznami na rzecz wychowanków (8.179 zł) – 9.802 zł, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze zwrotem nienależnie pobranych 
świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji 
z budżetu państwa (110.000 zł), odszkodowaniami za zniszczone mienie (7.509 zł) oraz 
darowizną od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły (3.000 zł) – 
120.509 zł, 
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 środków z budżetu państwa na realizację projektu „SMARTOPIEKA - innowacyjny system 
usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice” – 155 zł, 

 refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych na 
realizację projektu „Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie – III etap” w latach ubiegłych –
9.003 zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 3.057.776 zł z tytułu: 

 środków z funduszy strukturalnych i budżetu państwa na realizację projektów – 2.948.292 
zł: 

 „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach 
wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienia 
unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest I+II etap” 
(EFRR, w zakresie etapu I) – 2.556.000 zł, 

 „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz 
z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku 
Boguckiego” (EFRR) – 3.994 zł, 

 „Wędrówki szklakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół” (EFS 
– 366.580 zł, budżet państwa – 21.563 zł) – 388.143 zł, 

w związku z przesunięciem środków na lata kolejne, 

 „SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście 
Katowice” (EFS) w związku ze zmianą źródła finansowania – 155 zł, 

 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów ERASMUS+ – 109.484 zł: 

 „Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły” 
z uwagi na otrzymanie dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowano – 50.347 
zł, 

 „Język angielski i kultura: Metodologia kultury dla nauczycieli języka angielskiego” – 
8.070 zł, 

 „W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania - jak zachęcić uczniów do nauki 
języków obcych?” – 51.067 zł 

z uwagi na nie przyznanie dofinansowania. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 9.147.299 zł z przeznaczeniem na: 

 pokrycie kosztów parkowania, otwierania i sprzątania porzuconych pojazdów przejętych na 
własność przez Miasto na podstawie postanowień sądowych – 500.000 zł, 

 dofinansowanie Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Modernizacja budynków 
komunalnych” (przy ul. Katowickiej 48a, 50 – 162.000 zł, ul. Warszawskiej 42 – 7.400 zł) – 
169.400 zł, 

 wykonanie remontu kapitalnego dachu budynku przy ul. Brackiej (będącego własnością 
Skarbu Państwa) – 152.400 zł, 

 wykonanie obudowy stacji chłodu przy obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe – 
1.600.000,00 zł, 

 zwiększenie dotacji celowej dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na zakup koparko 
ładowarki z młotem hydraulicznym – 350.000 zł, 

 realizację zadań: remontowego (150.000 zł) i inwestycyjnego (50.000 zł) w budynkach 
Urzędu Miasta – 200.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 
65.155 zł: 

 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap Va (szkoły podstawowe) – 7.000 zł, 
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 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VIa (szkoły podstawowe) – 6.000 zł, 

 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap Vb (przedszkola) – 9.500 zł, 

 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VIb (przedszkola) – 3.000 zł, 

 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap Vc (gimnazja) – 3.500 zł, 

 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VIc (gimnazja) – 3.500 zł, 

 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap III – 19.500 zł, 

 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice – etap VId (żłobki) – 3.000 zł, 

 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap Ib – 7.000 zł, 

 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice – etap Ia – 3.000 zł, 

w związku ze zwiększeniem wkładu własnego, 

 „SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście 
Katowice” (budżet państwa) – 155 zł, 

 naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych (ze środków otrzymanych 
odszkodowań) – 9.158 zł, 

 zakup sprzętu sportowego na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 30 w ramach projektu 
BLUE SKY (ze środków darowizny od firmy Johnson Controls) – 3.867 zł, 

 realizację zadań remontowych (206.900 zł) i inwestycyjnego (9.000 zł) w placówkach 
oświatowych – 215.900 zł, 

 dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 
„Moje boisko to dla mnie wszystko – stworzenie ogólnodostępnej ścieżki zdrowia i remont 
boiska szkolnego na osiedlu Odrodzenia (ul. Łętowskiego 18)” – 157.997 zł, 

 realizację projektu „Młodzi podróżnicy w poszukiwaniu źródła dobrego wychowania” przez 
Świetlicę Specjalistyczną Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ze środków 
darowizny od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im.Stefana Bryły) – 3.000 zł, 

 naprawę instalacji elektrycznej (ze środków otrzymanego odszkodowania) oraz zakup 
wyposażenia i usług na rzecz wychowanków (ze środków darowizn) przez Dom Dziecka 
„Stanica” 9.802 zł, 

 zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych i zasiłków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 
– 110.000 zł, 

 naprawę zniszczonego mienia w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ze 
środków otrzymanych odszkodowań) – 7.509 zł, 

 zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu zmiany systemu ogrzewania na 
proekologiczne, usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz instalację kolektorów 
słonecznych (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2015 roku) 
– 1.746.611 zł, 

 zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w związku 
z realizacją inicjatywy lokalnej „Historyczny pejzaż Śląska: plener i wystawa malarstwa 
dziedzictwa Ziemi Tarnogórskiej” – 8.300 zł, 
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 zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji „Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja 
Kultury im. Krystyny Bochenek” w związku z współorganizacją sylwestrowego koncertu 
telewizyjnego 2016/2017 – 506.000 zł, 

 wykonanie remontów w hali Widowiskowo-Sportowej Spodek – 885.300 zł, 

 realizację inwestycji w Ośrodku Sportowym „Szopienice” – 446.900 zł, 

 podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSA S.A. w zamian za objęcie akcji przez 
miasto Katowice w związku z organizacją męskiej drużyny piłki siatkowej – 2.000.000 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.258.671 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 
3.973.174 zł: 

 „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach 
wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa unieszkodliwiania odpadów oraz zastąpienia 
unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap I” 
(EFRR – 2.556.000 zł, wkład własny – 981.050 zł) – 3.537.050 zł, 

 „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz 
z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku 
Boguckiego” (EFRR – 3.994 zł, wkład własny 705 zł) – 4.699 zł, 

 „Wędrówki szklakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół” (EFS 
– 366.580 zł, budżet państwa – 21.563 zł, wkład własny – 43.127 zł) – 431.270 zł, 

w związku z przesunięciem środków na lata kolejne, 

 „SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście 
Katowice” (EFS) w związku ze zmianą źródła finansowania – 155 zł, 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Budownictwo mieszkaniowe 
komunalne” (w zakresie ul. Obrońców Westerplatte 42-50) w związku z oszczędnościami po 
zawarciu umowy – 162.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 
(ERASMUS+) – 123.497 zł: 

 „Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły” z uwagi 
na otrzymanie dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowano – 62.386 zł, 

 „Język angielski i kultura: Metodologia kultury dla nauczycieli języka angielskiego” – 
10.044 zł, 

 „W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania - jak zachęcić uczniów do nauki 
języków obcych?” – 51.067 zł 

z uwagi na nie przyznanie dofinansowania. 

 zwiększenie przychodów o kwotę 5.020.386 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków 
w kwocie 300.000 zł celem: 

 dofinansowania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Przebudowa strefy 
śródmiejskiej miasta Katowice – Etap IV – Zagospodarowanie Placu Centralnego Strefy Rondo-
Rynek” w związku z uzupełnieniem środków na zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych na parterze budynku C4 (poprzez zmniejszenie Wieloletniego Przedsięwzięcia 
Inwestycyjnego „Przygotowaniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie 
ul. Książęcej – osiedle Franciszkańskie” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym 
postępowaniu przetargowym) – 200.000 zł, 

 pokrycia bieżących kosztów niekwalifikowanych w ramach wkładu własnego dla Wieloletniego 
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Przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy strukturalnych „Żłobek szansą na rozwój 
dziecka i aktywność zawodową rodziców” (poprzez zmniejszenie części majątkowej) – 80.000 zł, 

 zwiększenia dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury „Ligota” z przeznaczeniem na zakup 
strojów i akcesoriów dla Zespołu Mażoretek „Akcent”– 20.000 zł. 

Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok: 

 Gimnazjum Nr 19 o kwotę 350 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za 
zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę barierki w hali sportowej, 

 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe o kwotę 63.345 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu 
najmu (56.400 zł), odsetek (300 zł), odszkodowań za uszkodzone i skradzione mienie (952 zł) 
oraz ze sprzedaży składników majątkowych (5.693 zł) z przeznaczeniem na: zakup pomocy 
naukowych, dydaktycznych i książek (15.353 zł), zakup energii i mediów (24.799 zł), wywóz 
nieczystości, wywóz śmieci, wymianę uszkodzonych szyb i zakup skradzionych gaśnic (17.500 zł) 
oraz zakup drukarki 3D (5.693 zł). 

 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok, w głosowaniu: 5 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.2. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2016-2035. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że celem dostosowania planu 
w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych potrzeb 
dokonuje się zmian wydatków w latach 2016-2020 na ich realizację oraz zmian limitów zobowiązań: 

 zwiększenie limitów kwot wydatków o 3.815.016 zł przeznaczonych na: 

 realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 80.000 zł – „Żłobek szansą na 
rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” - zwiększenie 80.000 zł (w 2016 r.); 

 realizację projektów majątkowych ze środków unijnych o kwotę 65.000 zł: 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap Va (szkoły podstawowe)” - zwiększenie 7.000 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VIa (szkoły podstawowe)” - zwiększenie 6.000 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap Vb (przedszkola)” - zwiększenie 9.500 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VIb (przedszkola)” - zwiększenie 3.000 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap Vc (gimnazja)” - zwiększenie 3.500 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VIc (gimnazja)” - zwiększenie 3.500 zł (w 2016 r.); 
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 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap III” - zwiększenie 19.500 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice - etap VId (żłobki)” - zwiększenie 3.000 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap Ib” - zwiększenie 7.000 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice - etap Ia” - zwiększenie 3.000 zł (w 2016 r.); 

 realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
o kwotę 3.302.000 zł: 

 „Modernizacja budynków komunalnych” - zwiększenie 169.400 zł (w 2016 r.), 
zwiększenie 195.600 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 37.000 zł (w 2018 r.); 

 „Przedłużenie ul. Stęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. 
W. Korfantego” - zwiększenie 60.000 zł (w 2017 r.), zwiększenie 955.000 zł (w 2018 r.) 
i zwiększenie 1.885.000 zł (w 2020 r.); 

 programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta o kwotę 368.016 zł „Wieloletni 
plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice” - zwiększenie 
368.016 zł (w 2016 r.); 

 zmniejszenie limitów kwot wydatków o 577.709 zł: przeznaczonych na: 

 realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 135.709 zł: 

 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna: 

 „Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły” - 
zmniejszenie 62.386 zł (w 2016 r.); 

 „Język angielski i kultura: Metodologia kultury dla nauczycieli języka angielskiego” - 
zmniejszenie 10.044 zł (w 2016 r.); 

 „W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania - jak zachęcić uczniów do nauki 
języków obcych?” - zmniejszenie 51.067 zł (w 2016 r.) i zmniejszenie 12.212 zł 
(w 2018 r.); 

 realizację projektów majątkowych ze środków unijnych o kwotę 80.000 zł - „Żłobek szansą 
na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” - zmniejszenie 80.000 zł (w 2016 r.); 

 realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
o kwotę 162.000 zł - „Budownictwo mieszkaniowe - komunalne” - zmniejszenie 162.000 zł 
(w 2016 r.); 

 programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta o kwotę 200.000 zł - „Ogólnopolski 
Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje” - zmniejszenie 200.000 zł (w 2016 r.). 

Ponadto dokonuje się korekt nie skutkujących zmianą łącznego limitu wydatków wieloletnich 
przedsięwzięć, a polegających wyłącznie na: 

 zmianie limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania w ramach wieloletnich 
przedsięwzięć bieżących współfinansowanych funduszami strukturalnymi - „Wędrówki 
szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół” - zmniejszenie 431.270 
zł (w 2016 r.), zwiększenie 192.146 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 239.124 zł (w 2018 r.); 

 zmianie limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadań w ramach wieloletnich 
przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych funduszami strukturalnymi: 

 „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz 
z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie 
unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest – etap I” - 
zmniejszenie 3.537.050 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 3.537.050 zł (w 2018 r.); 
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 „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz 
z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku 
Boguckiego” - zmniejszenie 4.699 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 4.699 zł (w 2017 r.); 

 korekcie źródeł finansowania przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego funduszami 
strukturalnymi (poprzez zmniejszenie funduszy strukturalnych i zwiększenie dotacji z budżetu 
państwa) pn. „SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych 
w mieście Katowice" (+/- 155 zł w 2016 r. oraz +/- 309 zł w 2017 r.); 

 zmianie limitu zobowiązań dla zadania w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych 
współfinansowanych funduszami strukturalnymi: 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Sądowa” – zwiększenie 
9.000.000 zł; 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice 
etap VIIa (szkoły podstawowe)” – zmniejszenie 35.271 zł; 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice 
etap IVc (szkoły zawodowe)” – zmniejszenie 18.001 zł; 

 przesunięciu limitu wydatków w 2016 roku pomiędzy zadaniami w ramach Wieloletnich 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych: 

 „Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice” - zwiększenie 200.000 zł (w 2016 r.); 

 „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej – osiedle 
Franciszkańskie” - zmniejszenie 200.000 zł (w 2016 r.). 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planu roku 2016, celem 
dostosowania do zmian proponowanych na sesji uchwałą Rady Miasta w sprawie zmian budżetu 
oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok. 
Ponadto dokonuje się korekty WPF po roku 2016 w zakresie: 

 dochodów i wydatków bieżących w latach 2017-2018, w związku ze zmianami dokonanymi 
w ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi, a także wydatków bieżących 
w 2017 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rozliczenie sylwestrowego 
koncertu telewizyjnego 2016/2017 (1.694.000 zł), 

 dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych w latach 2017-2018 i 2020, wskutek 
zmian dokonanych w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym 
współfinansowanych funduszami strukturalnymi, 

 przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w celu 
zbilansowania budżetu w latach 2017-2018 i 2020. 

Koryguje się również dane uzupełniające w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 
dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wynikających 
z zawartych umów na realizację projektu (w latach 2016-2018), w związku z podpisaniem umów 
o dofinansowanie projektów. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
  
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035, 
w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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Ad. 4.3. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Tysiąclecia (dz. 36/21), zabudowanej 
urządzeniem infrastruktury technicznej – tłocznią ścieków w celu sprzedaży budowli wraz 
z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że miasto 
Katowice jest właścicielem nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Tysiąclecia, oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 36/21 o pow. 374 m2. Nieruchomość zabudowana jest urządzeniem 
infrastruktury technicznej – tłocznią ścieków, na budowę której nakłady poniosła Spółka Katowickie 
Wodociągi S.A. z siedzibą w Katowicach. Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami rada, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność 
jednostki samorządu terytorialnego możne zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń 
infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez 
podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na 
działalność statutową. Wyżej opisana nieruchomość spełnia przesłanki ustawowe do jej zbycia 
w drodze bezprzetargowej wynikające z art. 37 ust. 3 w/w ustawy ponieważ jest zabudowana 
urządzeniem infrastruktury technicznej, a zbycie nastąpi na rzecz podmiotu dla którego realizacja 
urządzeń infrastruktury technicznej jest celem statutowym i który swoje dochody w całości 
przeznacza na działalność statutową. Zbycie nieruchomości polegać będzie na sprzedaży Spółce 
Katowickie Wodociągi S.A. z siedzibą w Katowicach budowli (tłocznia ścieków) z uznaniem 
nakładów Spółki poniesionych na jej budowę wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na 
okres 40 lat z odpłatnością wynikającą z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Mając na uwadze 
konieczność uregulowania praw do gruntu zajętego pod urządzenie infrastruktury technicznej na 
rzecz Spółki Katowickie Wodociągi S.A. oraz spełnienie przesłanek ustawowych do zwolnienia 
z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 
uzasadnione. 
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że z przedłożonego projektu wynika, że miasto sprzedaje 
działkę zabudowaną, na której nakłady poczyniły Katowickie Wodociągi S.A. Pani radna poprosiła 
o uszczegółowienie tej kwestii. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że miasto 
oddaje w użytkowanie grunt i sprzedaje wspomnianą budowlę. Z prawnego punktu widzenia na 
chwilę obecną stanowi ona własność tego czyj jest grunt, czyli miasta. Natomiast w rozliczeniu 
uwzględnione zostaną koszty, które Spółka poniosła. Cena za zbycie zostanie ustalona na poziomie 
składnika gruntu.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej 
w Katowicach przy ul. Tysiąclecia (dz. 36/21), zabudowanej urządzeniem infrastruktury 
technicznej – tłocznią ścieków w celu sprzedaży budowli wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie 
wieczyste na rzecz Katowickich Wodociągów S.A., jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie 
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zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.4. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali 
użytkowych - garaży ich dzierżawcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów 
w gruncie. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 
dzierżawcy 3 nieruchomości zabudowanych garażami zwrócili się z wnioskami o ich nabycie. Garaże 
te użytkowane są na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas nieokreślony i wybudowane 
zostały ze środków własnych dzierżawców lub ich poprzedników prawnych na podstawie 
stosownych pozwoleń budowlanych. Przedmiotowe garaże usytuowane są w zespole 91 garaży przy 
ul. Mruczka, w którym 82 garaże zostały już uwłaszczone wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste udziałów w gruncie, w zespole 48 garaży przy ul. Dulęby, w którym 36 garaży zostało już 
uwłaszczonych lub zbytych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie oraz 
w zespole 28 garaży przy ul. Strzelców Bytomskich, w którym 12 garaży zostało już uwłaszczonych 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż ww. lokali wymaga uzyskania zgody 
Rady Miasta Katowice, w zakresie przyznania pierwszeństwa w nabyciu ich dzierżawcom. Wraz ze 
sprzedażą lokali nastąpi oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie niezbędnym do 
racjonalnego korzystania z garażu. Rada Miasta Katowice dotychczas, w świetle obowiązujących 
przepisów prawa w okresie od 26 lipca 2010 r. podjęła już 22 uchwały w sprawie przyznania 
pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabyciu 28 lokali użytkowych i 193 lokali użytkowych 
– garaży. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali użytkowych - garaży ich dzierżawcom 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie, jednogłośnie - 7 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.5. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności 
przysługującej Miastu Katowice od  CON-DOR A Sp. z o.o. w Katowicach z tytułu administrowania 
kompleksem budynków przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach. 
 
Naczelnik Wydziału Administracyjnego Pani Katarzyna DAAB – BORKOWSKA wyjaśniła, że miasto 
Katowice zawarło umowę z CON-DOR A sp. z o.o na mocy, której z dniem 1 grudnia 1995 r. 
powierzyło przedmiotowej Spółce administrowanie kompleksem budynków przy ul. Francuskiej 70 
w Katowicach. Na skutek nieuregulowania należności przysługujących miastu Katowice 
wynikających z w/w umowy za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r., miasto Katowice skierowało 
sprawy na drogę postępowania sądowego w celu wyegzekwowania wierzytelności. Dochodzone 
wierzytelności zasądzone zostały wyrokami: Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XIII 
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Gospodarczy z dn. 29.07.2005r., Sądu Apelacyjnego w Katowicach Wydział I Cywilny 
z dn.11.04.2006r., Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział II Cywilny z dnia 17.08.2006r., Sądu 
Okręgowego w Katowicach Wydział II Cywilny z dn. 30.11.2005r., Sądu Apelacyjnego w Katowicach 
Wydział I Cywilny z dn. 23.11.2006r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział X Gospodarczy, na 
wniosek CON-DOR A sp. z o.o., wydał w dniu 05.02.2007r. postanowienie o ogłoszeniu upadłości 
Spółki, która obejmuje likwidację jej majątku. W imieniu miasta Katowice została zgłoszona do 
Sędziego Komisarza przy Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział X Gospodarczy wierzytelność na 
łączną kwotę: 1 196 799,32 zł obejmującą wierzytelności zasądzone w/w wyrokami oraz 
postanowieniem Komornika Sądowego Rewiru III przy Sądzie Rejonowym w Katowicach z dnia 
20.12.2006r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział X Gospodarczy postanowieniem z dnia 
08.08.2011r. zatwierdził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości na podstawie wniosku 
złożonego przez Syndyka. Należność przydzielona Miastu Katowice w wysokości: 117 435,33 zł 
została wpłacona na konto Urzędu Miasta Katowice w dniu 22.08.2011r. Dnia 31.08.2011r. Sąd 
Rejonowy Katowice-Wschód Wydział X Gospodarczy wydał postanowienie o zakończeniu 
postępowania upadłościowego przedmiotowej Spółki. Z dniem 16.11.2011r. Spółka została 
wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prawomocnym wyrokiem 
Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 4 marca 2015 r. oddalono powództwo przeciwko członkom 
zarządu przedmiotowej spółki. Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały nr XXXVII/843/13 Rady Miasta Katowice 
z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom 
organizacyjnym miasta Katowice z urzędu stosuje się ulgi w spłacie w przypadku wystąpienia 
okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. Zgodnie natomiast z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych należności, o których mowa w art. 55 mogą być umarzane w całości, jeżeli osoba 
prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku 
majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie 
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. Biorąc pod uwagę powyżej opisany stan faktyczny 
 a w szczególności fakt, że majątek dłużnika został zlikwidowany w trakcie prowadzonego 
postępowania upadłościowego, a także fakt, iż przedmiotowa spółka z dniem 16.11.2011 r. została 
wykreślona z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, a pozostała wierzytelność 
z mocy prawa nie przeszła na osoby trzecie, należy przyjąć, że zostały spełnione przesłanki, 
wskazane w wyżej przytoczonych przepisach, które uzasadniają umorzenie wierzytelności. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że ostatnio często Rada Miasta umarza 
wierzytelności czy to w zakresie gospodarki mieszkaniowej czy też w innych sektorach. Pan 
Przewodniczący zapytał czy te umorzenia są podawane do publicznej wiadomości?   
 
Naczelnik Wydziału Administracyjnego Pani Katarzyna DAAB – BORKOWSKA wyjaśniła, że 
podawane są do wiadomości publicznej, jako uchwała Rady Miasta Katowice.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że uchwały Rady Miasta stanowią jedynie 
o wyrażeniu zgody. W przeciągu roku tych umorzeń Rada dokonuje na określoną kwotę określonej 
ilości wierzycieli.  Pan Przewodniczący zapytał czy robione jest w tym zakresie résumé, które da 
obraz tego ile tych wierzytelności zostało umorzone?  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu miasta za dany rok budżetowy znajduje się informacja dotycząca umorzeń i zastosowanych 
ulg w zakresie należności budżetowych.   
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Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przysługującej Miastu Katowice od  CON-
DOR A Sp. z o.o. w Katowicach z tytułu administrowania kompleksem budynków przy ul. 
Francuskiej 70 w Katowicach, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Projekt protokołu Nr 6/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 23.06.2016 r. był dostępny 
do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta 
Katowice w zakładce Komisja Budżetu Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa 
radnych poddał projekt ww. protokołu pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 6/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 23.06.2016 r. został przyjęty 
jednogłośnie – 7 głosów „za”.  
 
Ad. 2. Informacja dotycząca założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta na rok 2017. 

(Zarządzenie)  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta ma obowiązek przekazania do 
publicznej wiadomości informacji w sprawie założeń do projektu budżetu oraz kierunków polityki 
społecznej i gospodarczej miasta Katowice na dany rok budżetowy. Następnie Pani Skarbnik 
scharakteryzowała przedłożoną Komisji informację w zakresie konstrukcji budżetu na 2017 rok oraz 
założeń do projektu budżetu miasta Katowice na tenże rok.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przypomniał, że przywołany w podzastawie prawnej 
przedłożonych dokumentów art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym brzmi: Wójt informuje 
mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej 
oraz wykorzystywaniu środków budżetowych. Dokument, który został Komisji przedstawiony ma 
realizować te zapisy ustawowe. Pan Przewodniczący przyznał, że dokonał porównania 
przedłożonego dokumentu z zarządzeniem ubiegłorocznym w tym zakresie.  Okazało się, że 
w omawianym dokumencie jest 70 akapitów, z których około 60 powtarza się w obydwu 
dokumentach. Są to sformułowania, które wydają się być oczywiste, które zdaniem Pana 
Przewodniczącego można by było skompletować w jakimś osobnym dokumencie i co roku 
przywoływać ten dokument. Pan Przewodniczący stwierdził, że nie trzeba, co roku powtarzać 
sformułowania „monitorowanie tempa rozwoju gospodarczego Miasta i dostosowanie polityki 
dochodowej i wydatkowej Miasta do jak najlepszej realizacji potrzeb mieszkańców”. Jest to 
bezdyskusyjne i nie trzeba tego w corocznych zarządzeniach Pana Prezydenta podkreślać. Podobnie 
jak sformułowań „konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności 
gospodarowania środkami publicznymi, rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności 

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/21.07.2016/informacja_2017%20publikacja.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/21.07.2016/ZPM_933.pdf
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zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych 
nakładów” oraz „realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę 
Miasta”. Kontynuując swoją wypowiedź Pan Przewodniczący stwierdził, że z tego dokumentu 
wynika, że zlikwidowana ma zostać jednostka budżetowa - Zakład Utylizacji Odpadów. Trzeba 
będzie to zrobić uchwałą Rady Miasta, co też wymagałoby zaznaczenia w tym dokumencie. 
Ponadto znajduje się tu również zapis o powstaniu wspólnej obsługi administracyjno-księgowej dla 
wszystkich placówek oświatowych. Przywołany zostaje tu również harmonogram realizacji 
dochodów i wydatków. Jest on przywołany również w ustawie o finansach publicznych, ale nie jako 
obligo. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że w zaistniałej sytuacji Komisja otrzyma wspomniany 
dokument. Pan Przewodniczący stwierdził, że z przygotowanych materiałów wynika również, że 
miasto rezygnuje z formuły PPP oraz z budowy Centrum Techniki i Innowacji. Zadania te nie 
znalazły się bowiem w założeniach.           
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że istotnie wiele elementów się 
powtarza w zakresie założeń, ale też bardzo wiele z nich jest uaktualnionych i zmienionych. Jeśli 
chodzi o zmiany organizacyjne Zakład Utylizacji Odpadów zostanie włączony aportem do 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Z uwagi na fakt, że jest to 
zakład budżetowy, który prowadzi działalność gospodarczą nie powinien być finansowany ani 
dotowany z budżetu miasta. Jeżeli chodzi o Centrum Usług Wspólnych to Zespół Obsługi Jednostek 
Oświatowych w obecnej formie może funkcjonować tylko do 31 grudnia br. Zgodnie z ustawą od 1 
stycznia 2017 r. ma zacząć działać Centrum Usług Wspólnych. Zakres odpowiedzialności jednostki 
obsługiwanej i obsługującej będzie bardziej czytelny. Jeśli chodzi o zakres działań CUW to nie ma na 
chwilę obecną decyzji, ponieważ ustawodawca daje dosyć duże możliwości obsługi przez CUW 
praktycznie wszystkich jednostek i instytucji kultury. Co do ostatecznego kształtu to trwają dyskusje 
i nie ma na dzień dzisiejszy końcowego rozstrzygnięcia. W tym zakresie też pojawi się stosowana 
uchwała Rady Miasta. Jeśli chodzi o centralizację VAT to jest wyrok Trybunału, który stanowi, że 
wszystkie jednostki budżetowe, będą w zakresie VAT rozliczane centralnie. Jeśli chodzi 
o korzystanie z formuły PPP to w przyszłym roku nie przewidujemy takiego działania. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że opierając się na sformułowaniu, że 
Prezydent informuje o założeniach do projektu budżetu mieszkańców omawianym dokumentem 
uważa że ten dokument dla większości mieszkańców jest nieczytelny. Następnie Pan 
Przewodniczący przywołał zapisy akapitu dotyczącego CIT: „przy planowaniu dochodów z udziału 
w CIT wysokiej wrażliwości na wahania cykliczne, na co wpływ ma bieżąca sytuacja finansowa 
przedsiębiorstw, zwłaszcza poziom rentowności i generowany zysk brutto, procykliczność systemu 
podatkowego, co przejawia się tym, że silne spowolnienie odbija się stosunkowo szybko na 
dochodach z tego podatku, a przyspieszenie działa z pewnym opóźnieniem, elementy systemu 
podatkowego, w tym w szczególności możliwość opłacenia przez przedsiębiorców bieżących zaliczek 
na podstawie podatku należnego za ostatni rozliczeniowy rok, jak też możliwość odliczenia strat 
przez 5 kolejnych lat po ich poniesieniu, przy czym w jednym roku przedsiębiorcy mogą odliczyć do 
50% tych strat, co istotne prognoza może zostać skorygowana w przypadku wdrożenia rozwiązań 
obniżających do 15% poziom opodatkowania dla niektórych grup podatników”. Pan 
Przewodniczący zapytał, co z tego zapisu zrozumie mieszkaniec? Zdaniem Pana Przewodniczącego 
przedstawiony dokument jest niezbędny dla przygotowania budżetu przez służby miasta. Nie jest 
dokumentem, który cokolwiek mówi mieszkańcom. Innym przykładem mało czytelnych zapisów 
zdaniem Pana Przewodniczącego jest „tworzenie warunków dla rozwoju gospodarki kreatywnej 
miasta opartej na sektorze kultury”. Według Pana Przewodniczącego podstawa prawna 
przywoływana w przedłożywszy dokumencie nie jest realizowana, ponieważ dokument jest zbyt 
obszerny, zbyt skomplikowany. Pan Przewodniczący stwierdził, że omawiany dokument powinien 
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być zbliżony do dokumentu, jakim jest Budżet Miasta Katowice w pigułce. Wspomniany dokument 
spełnia bardziej wymogi art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym niż to, co obecnie 
przedkładane jest mieszkańcom. Bardziej interesujące dla mieszkańców byłoby przedstawienie tych 
danych w formie WPI wskazując, co chcemy zrobić w przyszłym roku, bo to są założenia do projektu 
budżetu oraz kierunek polityki społecznej i gospodarczej miasta. To, co zostało przedstawione 
mieszkańcom nic nie powie. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA odnosząc się do wypowiedzi Pana 
Przewodniczącego stwierdziła, że oczekiwanym rozwiązaniem by było, by na etapie założeń 
przedłożyć mieszkańcom taką pigułkę. Tyle, że jest to niemożliwe do zrobienia, ponieważ nie mamy 
podstawowych danych. To są informacje syntetyczne w oparciu, o które będziemy procedowali nad 
projektem budżetu. Na dzień dzisiejszy nie wiemy ile będzie subwencji, jaki będzie PIT, możemy 
jedynie szacować takie dane, które w konsekwencji mogą okazać się zupełnie rozbieżne. Patrząc na 
założenia do budżetu państwa można zauważyć, że są one jeszcze bardziej enigmatyczne. 
Omawiany dokument to dokument formalny, który musimy przygotować, sygnalizując tym samym, 
co bierzemy pod uwagę by mieszkańcy wiedzieli, że mamy na uwadze całą rzeczywistość zarówno 
w skali mikro jak i makro. Na tą chwilę jednak nie jesteśmy w stanie wytworzyć dokumentu typu 
Budżet Miasta Katowice w pigułce.    
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ stwierdziła, że gdybyśmy mieli używając 
formuły Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pokazać zadania to jest to za wczesny etap. 
Zestawienie zadań pokazujemy przy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Odnosząc się do 
poruszonej kwestii powtarzalności pewnych zapisów Pani Naczelnik stwierdziła, że gdyby spojrzało 
się na nie w przeciągu jakiegoś dłuższego czasu, nie rok do roku to można zauważyć czynione 
zmiany czy aktualizacje. Gdybyśmy chcieli przedstawić coś bardziej czytelnego to doszlibyśmy do 
drugiej skrajności pokazując ogólniki, które nic konkretnego nie powiedzą. Zdaniem Pani Naczelnik 
w obecnym dokumencie jesteśmy pośrodku starając się pokazać specyficzne elementy 
wyewidencjonowane z poszczególnych dziedzin, na których będziemy się koncentrować. To nie są 
działy klasyfikacji budżetowej, z których będziemy wydawać pieniądze i nie jest to też zestaw 
konkretnych działań.                                
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał, kto zdaniem Pani Naczelnik jest adresatem 
tego dokumentu? 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ stwierdziła, że adresatem przedłożonego 
dokumentu są mieszkańcy. Język, którym się posługujemy jest specyficzny, ale zdaniem Pani 
Naczelnik lepiej mieszkańców edukować i tłumaczyć im pewne rzeczy, żebyśmy mówili o tym 
samym, niż żebyśmy mieli się przesuwać w stronę ogólną. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie 
powiedzieć, jakie konkretnie zadania będą realizowane.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy mamy edukować mieszkańców poprzez 
sformułowania typu „tworzymy warunki dla rozwoju gospodarki kreatywnej opartej na sektorze 
kultury”?    
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ podkreśliła, że można tu dopowiedzieć, 
że na kulturze też można zarabiać. I to o to w tym chodzi.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że mieszkańców interesuje to, co chcemy 
zrobić, jakie będą finanse miasta. Tu nie chodzi o szczegóły. Zdaniem Pana Przewodniczącego nic 
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nas nie obliguje do tego by ten dokument tworzyć właśnie teraz. Można go przygotować 
w późniejszym terminie np. w październiku jak będą znane wskaźniki z Ministerstw. Jeśli to ma być 
dokument dla mieszkańców to nie w tej formie.  
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że WPI służy temu byśmy mogli zaprojektować to, co będziemy 
robili w przyszłości i zarezerwować na to środki finansowe. Bez względu na to, w jakim terminie by 
się ukazał dokument to my w 70% wiemy, co będziemy realizować. Należałoby zatem bardzo 
umiejętnie to co wiemy umieścić w tym dokumencie, a tylko tego czego nie wiemy na chwilę 
obecną i założenia okrasić tym co jest wkładem uwarunkowanym z czynników zewnętrznych. 
Wówczas ten dokument byłby bardziej czytelny.       
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że jeśli będziemy dalej kontynuować 
ewolucyjne wprowadzanie budżetu zadaniowego to tam jednym z pierwszych kroków jest 
stworzenie wykazu przedsięwzięć, które chcemy zrealizować, następnie liczone są środki, a na 
samym końcu to wszystko uszczegółowimy. W podobny sposób moglibyśmy podejść do sprawy 
tutaj zakładając, że adresatem tego dokumentu nie są naczelnicy Wydziałów UM, nie są dysponenci 
środków tylko mieszkańcy. Trzeba im powiedzieć, co chcemy zrobić w przyszłym roku. Pan 
Przewodniczący stwierdził, że być może powinna to być pigułka na etapie projektowania budżetu, 
a później jego uchwalenia.             
 
Radny Witold WITKOWICZ zapytał czy Pani Skarbnik ma już jakieś informacje, na jakim etapie są 
prace legislacyjne związane z projektem „Polskie wody”.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy nie posiada 
takich informacji.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad. 3. Budżet zadaniowy – założenia, elementy, perspektywy wdrożenia. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że miasto Katowice ewolucyjnie 
podchodzi do budżetu zadaniowego próbując coraz bardziej uzadaniawiać budżet miasta. Już 
budżet miasta uchwalony na rok bieżący bardzo wiele elementów budżetu zadaniowego zawierał. 
Najpierw budżet zadaniowy wprowadzono obowiązkowo w budżecie państwa. Wyniki tego 
działania nie są jednak zadowalające, zatem jeszcze w tym zakresie trzeba by było bardzo dużo 
zmienić. W samorządach mieliśmy nadzieję, że Ministerstwo Finansów skoreluje prace w zakresie 
ram budżetu zadaniowego. Niestety nie doczekaliśmy się tej formuły. Mamy jeszcze nadzieję by 
powiązać to z WPF, chociaż jest to trudne. Pracowaliśmy nad tym żeby budżet w formie tradycyjnej 
był spójny z budżetem zadaniowym. Próbowaliśmy z całej klasyfikacji budżetowej powyciągać 
poszczególne paragrafy. Zależało nam na tym żebyśmy byli w jakiś sposób porównywalni. O to 
chodzi w budżecie zadaniowym, by wiedzieć, że jedno przedsięwzięcie w danym mieście kosztuje 
tyle, a drugim tyle, w oparciu o te same syntetyczne dane. Niestety prace w tym zakresie utknęły. 
By racjonalnie realizować budżet w mieście Katowice wszystkie jednostki budżetowe zostały objęte 
tym zadaniem. W tym celu mamy aplikację firmy Krakfin. Co do celów podstawą jest Strategia 
Rozwoju Miasta oraz mierniki.  

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/21.07.2016/Informacja-w1+BUDŻET+ZADANIOWY.pdf
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Kierownik Referatu Planowania Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta Pani Dorota 
STEINMETZ – SŁOWIK przedstawiła zebranym prezentację pokazującą jak działa aplikacja firmy 
Krakfin pracująca w technologii internetowej omawiając szczegółowo poszczególne moduły 
i elementy programu takie jak aplikacja LBPP, która jest elementem składowym Platformy Budżetu 
Zadaniowego (PBZ) przeznaczonym do obsługi procesu planowania budżetu w układzie 
zadaniowym. Celem zastosowania programu LBPP jest obsługa procesu tworzenia i realizacji 
budżetu JST w układzie zadaniowym oraz tradycyjnym, a także obsługa tworzenia i aktualizacji 
wieloletniej prognozy finansowej. Kolejna aplikacja WPFS jest modułem Platformy Budżetu 
Zadaniowego stworzoną z myślą o sporządzaniu wieloletniej prognozy finansów jednostki 
samorządu terytorialnego. WPFS przeznaczony jest do obsługi procesu tworzenia wieloletniego 
obrazu gospodarki finansowej miasta. Wykorzystuje towarzyszące projektowaniu budżetu dane 
o dochodach i wydatkach, a także o przychodach i rozchodach związanych z emisją/spłatą 
zadłużenia. Dane te przetwarza przy pomocy założeń makroekonomicznych jak i zestawu lokalnych 
wskaźników analitycznych. Ostatnią z aplikacji jest KZAD (kontrola zarządcza), która jest narzędziem 
pozwalającym kompleksowo obsługiwać proces prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach 
sektora finansów publicznych.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał jak definiowany jest cel, do którego zmierza 
się w zadaniu.  
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że dla wszystkich zadań 
inwestycyjnych wprowadziliśmy obowiązek wskazania celu zgodnego ze Strategią Rozwoju Miasta. 
Chcemy powiązać tu te dwa elementy, czyli budżet zadaniowy oraz Strategię (…).  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że wiąże się to z całym bagażem np. 
mierników. Zdaniem Pana Przewodniczącego to nie są to jednak mierniki przekonywujące. To są 
dane statystyczne. Robimy jakąś drogę po to by przekierować potok pojazdów, odciążyć jakąś inną 
drogę, zwiększyć przepustowość.           
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że tak jak wspomniała staramy 
się łączyć te dokumenty. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy tak daleko zaawansowani by łączyć te dwa 
odrębne systemy i różne rodzaje danych. Będziemy zmierzać do tego by móc powiedzieć, że dana 
droga spowodowała zmniejszenie natężenia ruchu, ale sam program finansowy firmy Krakfin nie 
umożliwia takich działań.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w budżecie Miasta Katowice na 2016 
rok zauważył, w dziale 600 Transport i łączność, że miernikiem środków przekazywanych na 
transport publiczny jest ilość złotówek na mieszkańca, co oczywiście może być wskaźnikiem dla 
finansistów, ale dla przekonania mieszkańca, że te środki są potrzebne zupełnie to nie wystarcza. 
Zdaniem Pana Przewodniczącego należałoby sprawdzić ile dzięki tym dodatkowym środkom ludzi 
przesiadło się z samochodów do autobusów, ile wykupiono więcej biletów, co byłoby racjonalnym 
miernikiem. To, że wydajemy na mieszkańca określoną pulę na dofinansowanie KZK GOP to jest za 
mało by mieszkaniec był przekonany o słuszności wydatkowania tych pieniędzy. Mieszkaniec 
oczekuje za te pieniądze lepszego transportu, większej ilości autobusów, więcej kursów. To powinny 
być mierniki dla tych zadań, o których tutaj mówimy. Układ zadaniowy powinien przybliżyć budżet 
mieszkańcom w związku z tym powinien być dla mieszkańców bardziej przyjazny i spełniać ich 
oczekiwania. Pan Przewodniczący odnosząc się do prezentacji systemu firmy Krakfin zapytał, kto 
zajmuje się wypełnianiem poszczególnych rubryk.  
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Kierownik Referatu Planowania Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta Pani Dorota 
STEINMETZ – SŁOWIK wyjaśniła, że zajmują się tym poszczególni dysponenci środków, którzy na 
etapie planowania zgłaszają projekt. W tym momencie projekt jest weryfikowany i zablokowany do 
dalszej edycji. Dysponenci informowani są o ewentualnych zmianach, modyfikacjach tego budżetu 
nanoszą korekty. Po uchwaleniu budżetu zostaje on zatwierdzony w takiej formie. Wszystkie zmiany 
dokonywane w trakcie roku wymieniane są w takim samym układzie, czyli: zmiana w układzie 
zadaniowym, nr zadania, klasyfikacja, uzasadnienie, czy zmiana dotyczy dochodów czy wydatków, 
jeśli dotyczą lat kolejnych to zmienia się również limity. W programie można prześledzić również 
historię zmian dokonywanych na całym zadania.                      
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że z tego wynika, że zmiany wprowadzają 
dysponenci, a Wydział czuwa tylko nad ich prawidłowością.  
 
Kierownik Referatu Planowania Budżetu Miasta w Wydziale Budżetu Miasta Pani Dorota 
STEINMETZ – SŁOWIK wyjaśniła, że Wydział weryfikuje czy wszystkie zmiany są prawidłowe, 
zatwierdza zmiany po zatwierdzeniu danego dokumentu. Dysponenci wprowadzają również zmiany 
indywidualne, do których mają uprawnienia, czyli decyzje, informacje wewnętrzne. Po każdym 
miesiącu staramy się weryfikować czy programy są zgodne z innymi naszymi danymi. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy osnową celową tego wszystkiego jest 
Strategia Rozwoju Miasta, czy cel dla każdego zadania ma swoje odzwierciedlenie w Strategii (…). 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że odnosi się to do zadań 
majątkowych i inwestycyjnych, co do bieżących nie obligowaliśmy dysponentów by dopisywali je 
do Strategii (…) ze względu na ich różnorodność. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał, na jakiej podstawie Pani Skarbnik 
ewolucyjnie wprowadza budżet zadaniowy do materiałów uzupełniających budżetu. Zdaniem Pana 
Przewodniczącego jest to niezgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. W procedurze uchwalania 
budżetu nie ma wzmianki o budżecie zadaniowym. Budżet zadaniowy jest umieszczony 
w materiałach uzupełniających lub informacyjnych. Tymczasem przywołana uchwała stanowi, że: 
uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej obejmuje w szczególności: ogólną charakterystykę 
opisową projektu budżetu, omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł 
w podziale na zadania gminne i powiatowe, omówienie planowanych wydatków w podziale na 
zadania gminne i powiatowe oraz w podziale na zadania własne i zadania zlecone, omówienie 
planowanych przychodów i rozchodów budżetu. Materiały informacyjne obejmują: zadania 
prowadzone poza budżetem przez zakłady budżetowe, dochody własne jednostek budżetowych, 
projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których miasto Katowice jest organizatorem, 
projekty planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 
Miasto jest organem tworzącym. Zdaniem Pana Przewodniczącego w uchwale powinny znaleźć się 
elementy budżetu zadaniowego. Jeżeli budżet jest przygotowywany zgodnie z tą procedurą i tym 
trybem i zawartością, która jest tu ściśle określona to Pan Przewodniczący zasugerował, by zmienić 
rzeczoną uchwałę. Usankcjonować budżet zadaniowy jak również wprowadzić zapis, że 
w materiałach uzupełniających znajduje się wykaz zadań z Budżetu Obywatelskiego. Tego też nie 
ma w procedurze ani w trybie, a w budżecie jest.          
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Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że w projekcie uchwały budżetowej 
nie widać sprzeczności. Projekt budżetu jest prezentowany do działów i rozdziałów. Jeżeli chodzi 
o dochody do źródeł, w przypadku wydatków gdzie się da to do zadań. W zakresie opisów działów 
i rozdziałów to jest kwestia uznaniowa. Elementy z budżetu zadaniowego są bardziej czytelne 
i przejrzyste dla wszystkich. Etap, na którym obecnie jesteśmy jest jednak etapem 
średniozaawansowanym. Jeżeli chodzi o Budżet Obywatelski to nieodłącznym elementem budżetu 
miasta jest program zadań społecznych i gospodarczych, gdzie zadania Budżetu Obywatelskiego się 
znajdują. W przygotowywanej pigułce do projektu budżetu na 2017 rok zostaną wyodrębnione 
wszystkie zadania Budżetu Obywatelskiego z podziałem na dzielnice i kwoty.       
       
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w uchwale zawartość materiałów 
informacyjnych określa Rada Miasta. To samo dotyczy uzasadnienia. Rada chce budżetu 
zadaniowego. Wydaje się, że wpisanie tego do naszej uchwały jest wskazane.     
 
Radna Krystyna SIEJNA zapytała czy ewentualny wniosek w tym zakresie nie będzie stał 
w sprzeczności ze stanem prawnym, dlatego że budżet zadaniowy jest obligatoryjny tylko dla 
budżetu państwa. Jeżeli budżet zadaniowy jest inicjatywą pionu finansowego miasta Katowice to 
czy przywołując go w dokumentach będziemy mieli do tego podstawę prawną.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że podstawą jest fakt, że Rada Miasta 
Katowice określa zawartość wspomnianych wcześniej materiałów. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że idealny budżet zadaniowy 
powinien stanowić odrębny dokument tak jak jest to przygotowywane w Krakowie – budżet 
w formie tradycyjnej oraz w formie zadaniowej. Niektóre zadania bowiem są realizowane 
w różnych działach i rozdziałach. Tradycyjna obligatoryjna forma to dochody do źródeł co wynika 
z ustawy wydatki do działów i rozdziałów. Zadania mogą mieć rożnych dysponentów być zapisane 
w różnych działach i rozdziałach. Wówczas nam się to rozchodzi. My chcemy pogodzić w tym 
dokumencie który państwu przedkładamy trochę wodę z ogniem. Tam gdzie się da w ramach 
najlepszej wiedzy żeby pokazać niektóre elementy. Zadaniowo jest Program zadań społecznych 
i gospodarczych, bo on określą konkretne zadania, które są realizowane a nie poszczególne działy 
i rozdziały.                     
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że dzisiejsza dyskusja w pewnym sensie 
udowadnia, że otwierają się bardzo ciekawe obszary do polemiki na temat realizacji poszczególnych 
zadań. Dyskusji o miernikach i celach, dlatego zdaniem Pana Przewodniczącego należy to 
usankcjonować w procedurze uchwalania budżetu i przygotowywania materiałów informacyjnych.   
 
Radna Małgorzata SMOLEŃ stwierdziła, że jest pod wrażeniem tego, co dziś zostało przedstawione 
w zakresie budżetu zadaniowego. Zdaniem Pani radnej to dobry kierunek, który pokazuje 
w czytelny sposób krok po kroku jak realizowane jest dane zadanie.           
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą, by w najbliższym czasie stworzyć 
jednolity tekst uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. nr LX/1222/10 w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu 
oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (z późn. zm.). 
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 



- PROJEKT - 

19 

 

Ad. 5. Korespondencja. 
 
Ad. 5.1. Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przedłożenia informacji 

dotyczącej polityki miasta Katowice w zakresie pozyskanych środków krajowych 
w latach 2012-2015 oraz planów pozyskania ww. środków po 2015 rok.  

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek Komisji 
z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przedłożenia informacji dotyczącej polityki miasta Katowice 
w zakresie pozyskanych środków krajowych w latach 2012-2015 oraz planów pozyskania ww. 
środków po 2015 rok 
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad. 6. Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zaproponował by na kanwie dyskusji która miała 
miejsce w punkcie dotyczącym budżetu zadaniowego Komisja skierowała do Prezydenta Miasta 
Katowice wniosek o rozważenie możliwości zmiany zapisów uchwały nr LX/1222/10 Rady Miasta 
Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. w części dotyczącej materiałów informacyjnych poprzez 
wprowadzenie elementów budżetu zadaniowego.    
 
Radni, jednogłośnie - 6 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego kierując 
do Prezydenta Miasta Katowice wniosek następującej treści:  
 
Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice, aby przy 
kolejnej nowelizacji uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. nr LX/1222/10 
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości 
projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 
(z późn. zm.), dopisać w pkt. 3 p.pkt. 3 załącznika nr 2 następujący tekst: z zastosowaniem 
elementów budżetu zadaniowego. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował zebranych, że wraz z zawiadomieniem 
o posiedzeniu Komisji Budżetu Miasta przekazywanym Państwu radnym drogą mailową, przesyłany 
będzie również link do projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji by Państwo radni 
mogli się szczegółowo zapoznać z tym dokumentem. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar BOJARUN poinformował zebranych, że w Diecezji 
Katowickiej trwają Światowe Dni Młodzieży, poprzedzające Światowe Dni Młodzieży, które odbędą 
się w Krakowie. W Katowicach jest rzesza pielgrzymów z całego świata. Pan Prezydent zaprosił 
zebranych na Lotnisko Muchowiec gdzie w ramach tego wydarzenia w sobotę odbędzie się msza 
św. i koncert.    
 
Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, 
iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER podziękował Radnym za aktywność podczas obrad 
Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie wyczerpujących 
wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/21.07.2016/komisja+budzetu-w.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/21.07.2016/komisja+budzetu-w.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/21.07.2016/komisja+budzetu-w.pdf
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Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Protokołowała  
 
Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Przewodniczący 
Komisji Budżetu Miasta 

 
Jerzy FORAJTER 

 


