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BRM.0012.3.8.2014.KJ  

 

 

Protokół Nr 8/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  

 

 

Data posiedzenia: 04.09.2014 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315.  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 16:30 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI  

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 10 ogółem).  

 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 

2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ  

3. Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK 

4. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 

5. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych 

Pani Mirosława STACHURA - JELEŃ 

6. Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń 

Własnościowych Pani Anna DUDZIŃSKA 

7. Miejski Konserwator Budynków Pan Bolesław BŁACHUTA  

8. Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Katowicach Pan Andrzej MALARA 

9. Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach Pan Andrzej GUT  

10. Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. Pan 

Władysław SPYRKA 

11. Prezes Zarządu Szpitala Murcki Sp. z o.o. Pan Krzysztof ZACZEK 

12. Prezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

w Katowicach Pan Krzysztof MIKUŁA 

13. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. 

w Katowicach Pani Helena ULANOWSKA 

14. Dyrektor ds. ekonomiczno - finansowych i inwestycyjnych Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach Pan Paweł CYGANEK  

15. Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. Pan Wojciech CYGAN 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za 6 miesięcy 2014 roku. 
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2.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice 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". 
 

3. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 

2014 roku. 
 

4. Sprawozdanie dotyczące działalności spółek prawa handlowego z udziałem Miasta 

Katowice. 
 

5. Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale budżetowej (zał. 5b i 

6a).  
 

6. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Budżetu Miasta. 
 

7. Opiniowanie projektów uchwał. 
 

7.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy pl. Alfreda 3, 8, 12 na 

rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom 'Wioska Serca im. Jana Pawła II' z siedzibą 

w Mysłowicach. 
 

7.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy.  
 

7.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok. 
 

7.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie 

gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie 

o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku. 
 

7.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie realizacji działań 

promocyjnych Miasta Katowice, związanych z rozwojem turystyki biznesowej. 
 

7.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty 

skarbowej na terenie miasta Katowice. 
 

7.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia zadań realizowanych w 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 
 

7.8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach przysługującej od Pani A W, Pana P D oraz Pana T W z tytułu używania 

lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Przedwiośnie. 
 

7.9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz 

w budżecie miasta Katowice na 2014 rok. 
 

7.10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035. 
 

7.11. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wincentego Pola 

na rzecz Skarbu Państwa. 
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7.12. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych – garaży ich najemcom lub dzierżawcom 

wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 
 

7.13. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, po waloryzacji, od 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości położonej przy ul. Franciszkańskiej 2D w Katowicach. 
 

7.14. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 3 budynków mieszkalnych na rzecz ich dzierżawców wraz ze 

sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. 
 

7.15. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia 

wezwania Kancelarii Adwokackiej Michał Zientek działającej w imieniu DARBUT Sp. 

z o.o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr LI/1218/14 Rady Miasta Katowice z dnia 

18 czerwca 2014 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

oddania w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości zabudowanej obiektem 

gastronomicznym "Patio Park" położonej w Katowicach przy ul. T. Kościuszki 101, na 

rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Patio - Park 1 Sp. z o.o. 
 

8. Sprawy różne. 
 

8.1. Pismo Zastępcy Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków. w Katowicach z dnia 

2.08.2014 r. w sprawie starego Dworca przy ul. Dworcowej nr 2-10. 
 

8.2. Pismo Prezesa Zarządu Spółki "Millenium Rondo" Sp. z o.o. z dnia 14 sierpnia 2014 r.  
 

9. Wolne wnioski. 

 

___________________________________________________________________________  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI po powitaniu zgromadzonych na 

posiedzeniu gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad, proponując jednocześnie 

zmianę kolejności omawiania poszczególnych punktów polegającą na omówieniu punktu 4 zaraz po 

przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

  

Komisja, jednogłośnie - 7 głosów „za” - przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji: 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poinformował zebranych, że projekt 

protokołu Nr 7/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 24.07.2014 r. został zamieszczony 

na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice w zakładce Komisja Budżetu 

Miasta. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt 

protokołu pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 7/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 24.07.2014 r. został przyjęty 

jednogłośnie - 7 głosów „za”. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie dotyczące działalności spółek prawa handlowego z udziałem Miasta 

Katowice. 

 

http://www.katowice.eu/
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Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił uwagę, że obszerny materiał 

w zakresie działalności spółek prawa handlowego miasta Katowice w 2013 roku wszyscy Państwo 

otrzymali wobec powyższego zaproponował, by rozpocząć dyskusję w powyższym zakresie. Pan 

Przewodniczący zapytał, jakie TBS Sp. z o.o. w Katowicach ma plany inwestycyjne dotyczące 

ewentualnego tworzenia nowych mieszkań oraz jak się Spółka odnajduje w nowej sytuacji prawnej 

związanej z budownictwem mieszkaniowym. Pan Przewodniczący poprosił również o wyjaśnienie 

czy wszystkie kwestie dotyczące regulowania na bieżąco zobowiązań wynikających z użytkowania 

lokali mieszkalnych są realizowane, czy są w tym zakresie jakieś zagrożenia.  

 

Prezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

w Katowicach Pan Krzysztof MIKUŁA wyjaśnił, że TBS Sp. z o.o.  realizuje proces 

inwestycyjny na Osiedlu Sławka II Etap. Rozpoczęła się już budowa pierwszego z czterech 

planowanych budynków. Projekt finansowany jest w 1/3 ze środków własnych TBS Sp. z o.o.  

w 1/3 to są pieniądze partycypantów, a w pozostałej części są to obligacje, które udało się pozyskać 

razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje tą emisję. Jeśli to się sprawdzi to 

kolejne budynki będą stawiane w tej formule. W czerwcu rozpoczął się nabór najemców na te 

mieszkania. Na dzień dzisiejszy 21 umów partycypacyjnych zostało zawartych. W sumie mieszkań 

jest 55. Jest zatem zapotrzebowanie na tego typu realizacje. Władzom Spółki zależało na tym by 

kwota partycypacji była jak najniższa, ponieważ z analiz rynkowych wynika, że to jest podstawowa 

bariera. Na dzisiaj koszt metra kwadratowego jest na poziomie 3100 zł (realizacja pod klucz). 

Wobec powyższego partycypacja za 1 m
2
 jest poniżej 1000 zł. Jest to zatem spora różnica w cenie 

w porównaniu do ostatnich inwestycji które TBS Sp. z o.o. rozbił kilka lat temu. To w naszym 

przetkaniu powoduje, że jest znaczny oddźwięk. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

Regionalnego razem z Bankiem Gospodarstwa Krajowego rozpoczęły prace nad projektem, który 

ma reaktywować formułę TBS. Ma on wejść w życie w I połowie 2015 roku. Władze TBS Sp. 

z o.o. Katowice bardzo aktywnie uczestniczą w procesie przygotowania tego planu. Jego założenia 

mają jednak być podobne do tych, które były w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym. Jeśli zatem 

uda się wprowadzić ten program w życie to trochę zdynamizuje się proces inwestycyjny Spółki. 

Jeśli chodzi o problemy z płatnościami najemców TBS Sp. z o.o. to wśród naszych najemców 

utrzymuje się próg wierzytelności na poziomie 3,5%. Przywiązujemy do tego bardzo dużą wagę. 

W umowach kredytowych, które TBS Sp z o.o. ma zawarte jest reżim utrzymywania poziomu 

zadłużenia poniżej progu 5%. Obserwujemy jednak wzrastającą ilość ludzi, którzy rolują swoje 

zobowiązania czynszowe. Przyjęta procedura windykacji mówi o tym, że dopiero po dwóch 

niezapłaconych czynszach, zaczynamy interweniować. Ludzie o tym wiedzą i jest spora grupa 

najemców, którzy utrzymują się w tych widełkach. Pan Prezes dodał, że najemcy, którzy płacili 

partycypację problemów z opłatami czynszów nie mają. Najczęstsze problemy z zaległościami są 

wśród osób, które do TBS trafiły ze wskazania miasta. 

 

Radna Barbara WNĘK stwierdziła, że z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, iż 

opłaty czynszowe w TBS są bardzo wysokie w porównaniu do mieszkań np. spółdzielczych. Pani 

radna zapytał czy były prowadzone jakieś analizy, w zakresie, jakie działania należy podjąć by 

mieszkania w TBS były dla potencjalnych najemców bardziej atrakcyjne. 

 

Prezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

w Katowicach Pan Krzysztof MIKUŁA wyjaśnił, że jeśli porównujemy czynsze w TBS do opłat 

komunalnych to są bardzo wysokie, ale jeśli porównany je do opłat wolnorynkowych to są bardzo 

niskie. Model TBS, który został w Polsce wymyślony w drugiej połowie lat ’90 adresowany był do 

ludzi, którzy są powyżej progu wsparcia komunalnego, a z drugiej strony ludzi, których nie stać na 

to by kupić mieszkanie na wolnym rynku. Tak określono grupę docelową i tak to jest 

programowane. Maksymalna stawka za 1m
2
 w czynszu to 14,50 zł i jest dużo powyżej stawek 
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komunalnych, ale dużo poniżej stawek rynkowych. Gdyby tak nie było ludzie zaczęliby 

rezygnować z TBS i szli na wolny rynek. Pan Prezes zwrócił uwagę, że w niektórych lokalizacjach 

stawki czynszu w 70% stanowią zobowiązania wobec BGK, 30% to koszty eksploatacji itp. Jeśli 

tak na to spojrzymy to okaże się, że Spółka bardzo oszczędnie gospodaruje. Należy jednak 

pamiętać, że TBS to jest taki model, że mieszkania zostały wybudowane na kredyt na 

preferencyjnych warunkach, ale zawsze kredyt i ten kredyt ludzie spłacają w stawkach czynszu. 

Stąd te stawki zawsze będą powyżej stawek spółdzielczych czy komunalnych.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał czy istnieje formalna lub 

merytoryczna podstawa do tego by dążyć do połączenia dwóch spółek KIWK S.A. oraz 

Katowickich Wodociągów Sp. z o.o.    

 

Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. Pan 

Władysław SPYRKA wyjaśnił, że jeśli chodzi o połączenie obydwu spółek wodociągowych to są 

zarówno argumenty za tym, żeby je połączyć i za tym żeby ich nie łączyć. Spółki w tym roku 

zleciły opracowanie prawno - ekonomiczne jeśli chodzi o najkorzystniejszy sposób połączenia 

spółek. Analizowanych jest osiem możliwych wariantów połączenia. To opracowanie cały czas 

rozszerza pole analiz. Samo połączenie spółek przy ich sposobie funkcjonowania w pewnym 

momencie jest niezależne od woli miasta. KIWK S.A. korzysta ze środków unijnych w związku 

tym, jako beneficjenta środków unijnych przekształcenie Spółki będzie wymagało zgody Komisji 

Europejskiej. Drugim problemem jest to, że KIWK S.A. wspólnie z Katowickim Wodociągami Sp. 

z o.o. zaciągnęły kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym, który jest jednym ze źródeł 

finansowania inwestycji prowadzonych przez KIWK S.A. W związku z tym wszelkie 

przekształcenia obydwu spółek będą wymagały akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Ponadto niektóre formy przekształceń w celu łączenia spowodują konieczność udostępnienia 

nieodpłatnie 15% akcji Katowickich Wodociągów Sp. z o.o. pracownikom. Kolejnym problem 

będzie zgodna UOKiK i analiza pod kątem pomocy publicznej. Zatem istnieje szereg czynności, 

które będą przy tym procesie wymagane. Jesteśmy na etapie dopracowania najkorzystniejszej formy 

połączenia natomiast czy będzie to możliwe i w jakim terminie na dzień dzisiejszy trudno 

powiedzieć.                

         

Radna Barbara WNĘK zwróciła się z prośbą o przedstawienie planów spółki GKS GieKSa 

Katowice S.A. na najbliższą perspektywę.  

 

Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. Pan Wojciech CYGAN wyjaśnił, że obecny Zarząd 

przejął Spółkę będącą w bardzo trudnej kondycji finansowej. W pewnym momencie sprawozdania 

finansowe pokazywały na minusie 11 mln zł w zakresie zobowiązań krótkoterminowych. Dużym 

wyzwaniem było przystąpienie do spłaty tego zadłużenia. Ta spłata systematycznie jest 

realizowana, co widać w kolejnych sprawozdaniach. Drugim aspektem jest ograniczenie kosztów 

funkcjonowania spółki. Spółka w momencie rozpoczęcia procesu restrukturyzacji była mocno 

zaangażowana finansowo w kontrakty zawodnicze na poziomie przekraczającym możliwości 

finansowe klubu. Niestety kontrakty zawodnicze są mocno chronione przez przepisy związkowe. 

Nie ma, zatem takiego prostego mechanizmu rozwiązania czy zmiany kontraktu w związku 

z powyższym część z tych kontraktów musiała w naturalny sposób wygasnąć. Ograniczone zostały 

również wydatki związane z firmą ochrony oraz obsługą księgową. Ponadto działalność Fundacji 

„Młoda GieKSa”, do której udało się przekazać szkolenie młodzieży i część umów związanych ze 

szkoleniem. Zweryfikowane zostały również umowy osób zatrudnionych w Spółce. Pan Prezes 

podkreślił, że obecne władze odziedziczyły plan finansowy Spółki wskazujący na koszty bieżące 

funkcjonowania na poziomie rocznym 7,3 mln zł. W chwili obecnej budżet spółki bez spłaty 

zadłużenia nie przekracza kwoty 4,6 - 4,7 mln zł. Jeśli chodzi o kwestię marketingowo – 
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organizacyjną to od początku ubiegłego roku zaczął funkcjonować w klubie tzw. Klub Biznesu, 

który gromadzi przeszło 30 podmiotów. Jest jeszcze dodatkowy projekt „Przyjaciel GieKSy” dla 

mniej zaangażowanych finansowo to też jest obecnie około 35-40 podmiotów, które przekazują 

środki finansowe na Spółkę. Jeśli chodzi o działania sportowe to robimy wszystko by wejść do 

ekstraklasy. W ubiegłym roku się nie udało. Na dzień dzisiejszy klub zajmuje jednak 3 miejsce w 

tabeli. Jeśli chodzi o potrzeby i plany na przyszły rok to wydaje się, że ta sytuacja z niestabilnej 

stabilizuje się w sposób widoczny natomiast pozostaje kwestia sportowa.  

 

Radna Barbara WNĘK zapytała czy Spółka posiada dokument dotyczący strategii działania. 

 

Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. Pan Wojciech CYGAN wyjaśnił, że Spółka na 

chwile obecną nie posiada takiego dokumentu. Wydaje się, że w piłce nożnej trudno taką 

długofalową strategię przygotować. Ta strategia na chwilę obecną jest krótka. Zniwelujmy 

zadłużenie i wprowadźmy klub do ekstraklasy. Wejście do ekstraklasy to zupełnie inne środki 

finansowe chociażby z uwagi na wysokość środków pozyskiwanych z tytułu praw telewizyjnych. 

Jeżeli mówimy o pierwszej lidze to Orange Sport, który czasami transmituje mecze Klubu rocznie 

przekazuje nam kwotę 90 tys. zł. W ekstraklasie te środki najmniejsze są na poziomie 5-6 mln zł. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał, jakie inwestycje by musiały 

zostać poczynione w MPGK i na jaką kwotę by zoptymalizować system odbioru odpadów 

w mieście. Pan Przewodniczący zapytał również czy istnieje perspektywa pozyskiwana środków 

z innych źródeł niż tylko z budżetu miasta. 

 

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Katowicach Pan Andrzej MALARA wyjaśnił, że rok 2013 to początek zmian w MPGK. W tym 

tez roku mieliśmy do czynienia z dwoma różnymi okresami funkcjonowania firmy. Pierwszy okres 

to do połowy roku firma pracowała w warunkach działań konkurencyjnych, walki o rynek. Nie było 

to łatwe, ale firma spełniła swoje zadanie i realizowała działania, które pozwoliły się firmie 

rozwijać. Efekt finansowy tych działań był bardzo pozytywny. Od 1 lipca ubiegłego roku z uwagi 

na fundamentalną zmianę dla systemu zbierania odpadów i realizacji zadań gminy Spółka 

generowała straty w wysokości 1,7 mln zł. Mimo to za cały rok firma wygenerował zysk 

w wysokości rzędu ponad 2 mln zł. Firma musiała wydatkować jednak znaczne środki na 

przygotowanie się do systemu samorządowego, a co za tym idzie wyposażenie mieszkańców 

w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów. Wprowadzone zostały nowoczesne rozwiązania 

środowiskowe, ekologiczne, które są kosztowne, ale które pozwoliły zwiększyć komfort 

funkcjonowania społecznego. W ubiegłym roku podjęliśmy działania związane z przetwarzaniem 

odpadów w nowoczesnych technologiach. Firma w tej chwili produkuje tzw. paliwo alternatywne 

dla cementowni. W ten sposób pozbywamy się prawie 30-40% odpadów. Obecnie jesteśmy na 

etapie uzgadniania z firmą energetyczną z Zabrza w zakresie spalania 70% wszystkich katowickich 

odpadów w nowobudowanej instalacji w Zabrzu. Żeby móc spalać to trzeba te odpady odpowiednio 

przygotować. Wartość opałowa tego paliwa powinna wynosić w granicach 10-15 MJ/kg. Jesteśmy 

w stanie technologicznie taki odpad przygotować. To rozwiąże wszystkie problemy związane 

z gospodarką odpadową. Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków ze źródeł innych niż budżet miasta 

to Spółka składa wniosek o środki unijne w zakresie realizacji dużej instalacji do przetwarzania 

odpadów biodegradowanych. Koszt tego przedsięwzięcia to wielkość 30-40 mln zł. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że Spółka GKS GieKSa 

Katowice ma zobowiązania, które powstały w wyniku działalności poprzednich władz spółki. Pan 

Przewodniczący zapytał, jakie są roczne koszty obsługi i regulacji tego zobowiązania oraz ile 

środków by trzeba było jednorazowo przekazać do spółki by tych kosztów obsługi zobowiązań nie 
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ponosić.                             

    

Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. Pan Wojciech CYGAN wyjaśnił, że jeśli chodzi 

o koszty obsługi to przy tym tempie spłaty mówimy o setkach tysięcy złotych. Po rozmowach 

z wierzycielami część z nich jest w stanie przy jednorazowej spłacie zrzec się części odsetek. Jeśli 

byśmy w ten sposób podeszli do aktualnej sytuacji finansowej to żeby móc spłacić te zobowiązania 

to mówimy o kwocie 3,5 - 4 mln zł.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że należałoby rozważyć ten 

pomysł. Zidentyfikować i zinwentaryzować wszystkie zobowiązania Spółki, a następnie 

przedyskutować możliwość jednorazowego uregulowania tych należności przez właściciela. 

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan 

Marek SZCZERBOWSKI zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że 

Komisja przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. 

 

Ad. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za 6 miesięcy 2014 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za 6 miesięcy 2014 roku. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA szczegółowo omówiła przygotowaną 

informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2014 roku. Pani Skarbnik 

poinformowała, że do omówionej informacji przygotowane zostały również „Informacja 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 za 

I półrocze 2014 roku” oraz „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych 

instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto 

pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2014 roku”. 
   

Ad. 2.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI wobec braku pytań i uwag ze strony 

Państwa radnych zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad poddając pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Miasta Katowice 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. 

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

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, w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 

głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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Ad. 3. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 

miesięcy 2014 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

sprawozdania ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 

roku. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK szczegółowo omówił 

sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 2014 roku 

w zakresie: 

 nabywania nieruchomości: 

 w drodze wykupu pod układy drogowe oraz realizację przebudowy nieruchomości, 

 w drodze pierwokupu, 

 w drodze zamiany nieruchomości pod drogi publiczne i inne, 

 w drodze darowizny pod drogi publiczne, 

 zbywania nieruchomości: 

 w drodze przetargu - 33 nieruchomości za łączną kwotę 5.446.160,00 zł, 

 w trybie bezprzetargowym w przypadkach określonych w ustawie oraz na podstawie innych 

przepisów prawa, 

 dzierżawy. 

Pan Naczelnik podkreślił, że w ramach gospodarowania majątkiem nieruchomym Miasta 

w I półroczu 2014 roku uzyskano dochody w wysokości 35.648.702,70 zł tj. 65,9% planu, co 

stanowi 4,5% ogółu wykonanych dochodów miasta i wydatkowano środki w wysokości 

2.976.740,33 zł tj. 0,4% planu, co stanowi 0,2% ogółu wydatków miasta. 

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, iż Komisja 

przyjęła do wiadomości Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania majątkiem nieruchomym miasta 

za 6 miesięcy 2014 roku. 

 

Ad. 5. Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale budżetowej (zał. 

5b i 6a).  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych zapisanych w uchwale budżetowej (zał. 5b i 6a). 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ omówiła jak kształtowały się 

wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć 

Inwestycyjnych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej jak również jak wyglądały wydatki majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich 

Przedsięwzięć Inwestycyjnych w omawianym okresie sprawozdawczym.  

 

Przewodniczący komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poprosił o podanie daty zakończenia 

budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Pan Przewodniczący zapytał kiedy przyszły 

koncesjonariusz będzie miał możliwość rozpoczęcia operowania. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że nie jest w stanie 

podać szczegółowej daty, ponieważ nie uczestniczy w tych negocjacjach, natomiast zawęziłaby ten 

okres do I kwartału 2015 roku. Również prace inwestycyjno – budowlane powinny zostać 

zakończone w I kwartale 2015 tak, żeby umożliwić koncesjonariuszowi podjęcie działań. Rozmowy 
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z kandydatami już trwają.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał czy wyłonienie w drodze 

postępowania koncesjonariusza spowoduje wzrost dochodów gminy czy może będzie obciążało 

wydatki bieżące.   

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że jedna z poddawanych pod 

opiniowanie Komisji w dniu dzisiejszym uchwał wskazuje na to, że to będzie dosyć istotny wzrost 

wydatków bieżących. Jesteśmy przed potężnym wyzwaniem, ponieważ operatora powinniśmy 

wybrać jak najszybciej ze względu na kończący się proces inwestycyjny. Jest to bardzo trudny 

rynek. Jeśli chodzi o wybór operatora jesteśmy po negocjacjach. W przygotowaniu jest projekt 

umowy i zaproszenie do złożenia już końcowej oferty. Na dzień dzisiejszy jest czterech oferentów.      

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że rozbudowujemy 

infrastrukturę. Zadania inwestycyjne, które wydawałoby się na pierwszy rzut oka nie powinny 

wpływać na wzrost wydatków bieżących, bo są komercyjnym przedsięwzięciem okazują się 

podobnym obciążeniem dla budżetu jak budowa hal sportowych, stadionów czy innych tego typu 

obiektów. By operować trzeba będzie płacić koncesjonariuszowi. To obciąży budżet roku 2015. Pan 

Przewodniczący zapytał, jaki to będzie rząd wielkości, jeśli chodzi o dopłaty. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego te kwoty mogą sięgać nawet 5 mln zł.   

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że do MCK miasto nie będzie 

mogło dopłacać ze względu na zapisy umowy. Niemniej jednak do tego projektu włączony jest 

również Spodek, który już na dzisiaj jest deficytowy, koszty przewyższają, bowiem osiągane 

dochody. Nie zostało jeszcze określone, jakiej wysokości będą to dopłaty ponieważ będzie to 

konsekwencja złożonych ofert, ale szacujemy, że będą to kwoty w granicach 3-5 mln zł.    

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że gdyby miał podjąć 

decyzję w tym zakresie to sugerowałby, by szukać koncesjonariusza na MCK, a na Spodek szukać 

w innej operacji, ponieważ są to różniące się rozdaje działalności.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że te pieniądze i tak miasto 

wydatkuje na Spodek, ale do tego dojdą jeszcze koszty zachęcenia koncesjonariusza do podjęcia się 

tego zadania i tego by osiągnął wskaźniki, które wynikają z umowy o dotację.   

     

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan 

Marek SZCZERBOWSKI zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

 

Ad. 6. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Budżetu Miasta. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przypomniał, że zgodnie z zapisami 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta 

Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych 

towarzyszących projektowi budżetu, Komisje Rady, radni oraz Rady Jednostek Pomocniczych 

w terminie do 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy składają swoje propozycje do 

projektu budżetu. Wobec powyższego Pan Przewodniczący zaproponował by Komisja skierowała 

do Prezydenta Miasta wniosek o budowę ogólnodostępnego basenu miejskiego w Katowicach.  

 

Radni, po przedyskutowaniu propozycji Pana Przewodniczącego, w głosowaniu: 9 głosów „za”, 0 

głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” przychylili się do przedstawionej propozycji 
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kierując do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:    

 

Komisja Budżetu Miasta zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości 

projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi 

budżetu zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie w budżecie 

miasta Katowice na 2015 rok środków na budowę ogólnodostępnego basenu miejskiego.   

 

Ad. 7. Opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 7.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji w zakresie działalności Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana 

Pawła II” na rzecz, której ma zostać dokona darowizna nieruchomości położonej w Katowicach 

przy pl. Alfreda 3, 8, 12. 

 

Ks. dr Jan GRZESICA przedstawiał zebranym swoją sylwetkę. Następnie omówił pokrótce 

dotychczasową działalność Fundacji. W trakcie prezentacji ks. dr Grzesica scharakteryzował 

nadrzędny cel Fundacji, jakim jest wybudowanie „Wioski Serca” dla rodzinnych domów dziecka, 

jako środowiska najbardziej zbliżonego do warunków domu rodzinnego, oraz domu seniora, co 

pozwoli na integrację młodego i starego pokolenia. Docelową siedzibą miałyby się stać 

zrewitalizowane nieruchomości zlokalizowane w Kolonii Alfreda w Katowicach. 

 

Radna Daria KOSMALA zapytała czy był wykonany operat szacunkowy rzeczonej 

nieruchomości. Jeśli tak to jaką metodą i jaka jest wartość działek które wynoszą blisko 2,5 tys m
2
. 

Pani radna zapytała również o szkic aktu notarialnego. Jeśli mamy przekazać darowiznę to 

chcielibyśmy taki szkic zobaczyć. Sam akt precyzuje wiele spraw jak chociażby tą czy po 

zakończeniu projektu, którego trwałość będzie wynosić 5 lat nieruchomość będzie mogła być 

sprzedana komercyjnie. Pani radna zapytała czy Komisja może otrzymać sprawozdanie finansowe 

Fundacji. Jest to dosyć istotne, bo w przypadku starania się o środki jest potrzebne 

udokumentowane zabezpieczenie finansowe projektu. Pani radna zapytała czy miasto rozważało 

możliwość złożenia projektu w partnerstwie z Fundacją. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na to, że 

miasto realizuje inwestycje, może sięgnąć po środki unijne, przeprowadzić rewitalizację i wówczas 

wybrana Fundacja może prowadzić realizację celu. Takie rozwiązanie pozwoli na to, że 

nieruchomość pozostanie w rękach miasta.     

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że jeśli chodzi 

o określenie wartości przedmiotu darowizny to przedmiot darowizny na którą Państwo ewentualnie 

wyrazicie zgodę jest aktualnie wyceniany. Niemniej jednak z uwagi na to, że nieruchomość jest 

wpisana do rejestru zabytków, rzeczoznawca prowadzi jeszcze uszczegóławiające rozmowy 

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków stąd na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie podać tej 

kwoty. Na chwilę ewentualnej darowizny taka kwota musi zostać przedstawiona. We 

wnioskowanym przez Panią radną projekcie aktu notarialnego musi być określony przedmiot 

wartości darowizny. W związku z tym, jeżeli będzie taka wola i rzeczywiście będzie miało do tego 

dojść to projekt aktu notarialnego zostanie przedstawiony. Miasto nie rozważało możliwość 

złożenia projektu w partnerstwie z Fundacją. Założono, że Fundacji się powiedzie określając jednak 

termin 3 lat od dokonania darowizny na realizację przedsięwzięcia. Jeśli w tym czasie projekt nie 

zostanie zrealizowany darowizna ulegnie odwołaniu. Z uwagi na aktualną sytuację finansową 

miasta, szereg planowanych innych wydatków, Pan Prezydent zawnioskował o wyrażenie zgody na 
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dokonanie darowizny, ale nie przewiduje partycypacji finansowej miasta w tym przedsięwzięciu.      

 

Radna Daria KOSMALA stwierdziła, że informacje dotyczące wartości nieruchomości powinny 

być przekazane Radzie na etapie opiniowania projektu uchwały, a nie po podjęciu decyzji.   

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK stwierdził, że temat określenia 

wartości darowizny, co jakiś czas jest podnoszony na Komisjach nie tylko w tej kadencji, ale 

i w poprzednich. Nie ma żadnych przeszkód by ją przekazać Państwu w momencie, gdy będziemy 

nią dysponować. Pan Naczelnik przypomniał, że konsekwencje decyzji w zakresie gospodarowania 

majątkiem gminy ponosi Prezydent Miasta.   

 

Radna Daria KOSMALA stwierdziła, że Pan Naczelnik wspomniał, że miasto nie przewiduje 

zaangażowania finansowego w projekt. Tutaj jednak, jeśli chodzi o rewitalizację, infrastrukturę 

społeczną i zdrowotną nie wiadomo czy wkład własny będzie wymagany. Zatem miasto mogłoby 

w całości ze środków europejskich te obiekty zrewitalizować.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że wszyscy są za celem 

tylko Pani radna Kosmala wskazuje inne narzędzie, które może być zrealizowane by osiągnąć cel, 

o którym była mowa bez pozbywania się czasowej własności nieruchomości. Miejskie programy 

rewitalizacji to te narzędzia, które gminy będą mogły zastosować, by rozwiązać szereg różnych 

problemów. Pan Przewodniczący stwierdził, że należy się zastanowić czy podejmowanie dziś tej 

decyzji nie zabiera szansy pozostawienia tego terenu we władaniu gminy bez utraty celu, o którym 

była tutaj mowa.            

 

Radny Arkadiusz GODLEWSKI stwierdził, że wiele jest w tym projekcie niewiadomych, sam 

jest przywiązany do wyższych standardów dbałości o dobro publiczne i procedur konkurencyjnych. 

Oczekiwałaby, zatem wyboru partnera, z którym miasto chce ważny projekt zrealizować, albo 

powierzyć mu realizację tego projektu z wykorzystaniem majątku publicznego.     

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że nie uczestniczył we 

wszystkich rozmowach prowadzonych w zakresie omawianego przedsięwzięcia. Pan Prezydent 

podejmując decyzje w tym zakresie słuchał opinii osób odpowiedzialnych. Odpowiedzialnego za 

nieruchomości Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg, odpowiedzialnej za pozyskiwane środków 

unijnych Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich. Pan Naczelnik został wyznaczony w chwili, 

gdy będzie zgoda na przedmiotową darowiznę do realizacji tego zadania.    

 

Członek Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” 

Pan Stanisław BADURA stwierdził, że co do pozyskiwanych środków były prowadzone rozmowy. 

Sam projekt jest traktowany przychylnie zarówno w Urzędzie Marszałkowskim jak i Urzędzie 

Miejskim. Dzisiaj nikt z nas nie powie czy środki finansowe z Unii Europejskiej pozyskamy, 

ponieważ nie został opracowany nawet regulamin przyznawania tych środków. Trudno na dzień 

dzisiejszy zapewnić Państwa, że my te środki pozyskamy. Mamy duże szanse. Mamy zapewnienie, 

że ten projekt wpisuje się w programy unijne. Jeśli chodzi o sprawozdania finansowe Fundacji to są 

one dostępne na stronie internetowej. Jeśli jednak Państwo sobie życzą to zostaną one 

wydrukowane i dostarczone do Urzędu.         

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK dodał, że podjęcie uchwały 

Rady nie jest jednoznaczne z tym że na drugi dzień dokonany zostanie akt przenoszący. Moment, 

w którym Pan Prezydent dokona przeniesienia musi być dla niego przekonujący. Jeśli taki nie 

będzie to nie skorzysta z takiej możliwości.  
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Radna Daria KOSMALA stwierdził, że przychylność do samego projektu jest duża. Pani radna 

mówi jednak o rozwiązaniu w którym miasto w partnerstwie z Fundacją pozwala na realizację tego 

celu, ale równocześnie zabezpiecza interes miasta. Wielkość działki to 2500 m
2
, 500 zł to jest 

średnia cena za 1 m
2
 co daje 1 250 000 jeśli chodzi i samą wartość działki plus przyjmijmy 700 zł 

za 1 m
2 

budynku w stanie surowym to jest 840 000 zł. Mówimy tu zatem o darowiźnie wartej plus/ 

minus 2 mln zł. Przy rozwiązaniu, które Pani radna zaproponowała mogliby Państwo ten cel 

również zrealizować. 

 

Członek Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” 

Pan Stanisław BADURA stwierdził, że realizację tego zadania dzielimy na dwa etapy. Taka też 

była sugestia Urzędu Miasta. Ten podział wynikał również z tego, że miasto próbuje nas sprawdzić 

czy to się uda czy nie. Mało tego ta darowizna jest projektowana tylko na 3 lata. Zatem jeśli to nie 

wyjdzie te nieruchomości wracają do zasobu miasta.    

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że dyskusja dotyczy 

ewentualnego narzędzia. Na tym etapie jest ona w pełni uzasadniona. 

 

Radny Jerzy FORAJTER stwierdził, że uznając konieczność pochylenia się nad rozwiązaniami, 

o których wspominała Pani radna Kosmala należy zwrócić jednak uwagę na aspekt samej Kolonii 

Alfreda. Problem ten jest problemem nierozwiązanym od lat. W tej chwili pojawia się pewien 

pomysł na zrewitalizowanie tego miejsca na prowadzenie tam bardzo szczytnej działalności. Można 

pochylić się nad przedstawionymi rozwiązaniami, ale Pan radny stwierdził, że nie negowałby 

całkowicie tego rozwiązania, które zostało przedstawione w projekcie uchwały. Być może do czasu 

sesji Rady Miasta będzie można część z wątpliwości Państwa radnych rozwiać. Pan radny 

podkreślił, że problem Kolonii Alfreda trzeba rozwiązać. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że przygotował projekt 

w zakresie rozwiązania problemu Kolonii Alfreda w zupełnie innej konwencji niż ta 

zaproponowana tutaj. Pan Przewodniczący podkreślił, że nie chciałby, by doszło do sytuacji, że 

przeniesienie darowizny na okres 3 lat zaprzepaści szansę miasta na rewitalizację tej przestrzeni w 

innej konstrukcji niż zaproponowana tutaj. To jest problem, którego na podstawie dzisiejszej 

ewidencji nie rozwiążemy. Ewentualna decyzja inna niż pozytywna nie zamyka Fundacji dążenia 

do realizacji celów, ale daje większą możliwość uczestniczenia miasta w realizacji tego projektu. 

 

Radny Mariusz SKIBA stwierdził, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że tematy społeczne 

są tematami trudnymi. Należy spojrzeć na inne kwartały miasta i sposób, w jaki miasto starało się 

sobie z nimi poradzić. Pawła-Wodna-Górnicza, Szopienice tematy, o których się mówi już 

kilkanaście lat, na które finansowania się nie udało pozyskać. W zakresie partnerstwa publiczno – 

prywatnego też widzimy, że pozyskanie partnera do współpracy nie jest proste. Tu mamy osoby, 

które są zainteresowane rozwiązaniem istotnego problemu. O deinstytucjonalizacji usług mówi się 

bardzo dużo, wszelkie akty prawa krajowego są w tym kierunku skierowane i przygotowywane. Nie 

możemy sobie pozwolić na to by pewne decyzje odwlekać w czasie. Warto, zatem tą szansę 

wykorzystać. 

 

Radna Daria KOSMALA stwierdziła, że wspólne złożenie projektu polegałoby na tym, że miasto 

wspólnie z Fundacją może złożyć wniosek. Tylko miasto prowadzi inwestycje korzystając 

z dziesiątej osi priorytetu, czyli w zakresie rewitalizacji, a Fundacja ubiega się o tą część miękką 

żeby zrealizować ten projekt.    
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Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że to o czym mówi Pani 

radna Kosmala jest realizacją wniosku Pan radnego Skiby. To jest właśnie ta szansa. Nie 

pozbywanie się prawa własności i znalezienie płaszczyzny współpracy na bazie realizacji celu 

Fundacji. Miasto jest partnerem, który odpowiada za to by współuczestniczyć w rewitalizacji, 

a część miękką przenosimy na instytucje niezaliczaną do sektora finansów publicznych. Pan 

Przewodniczący zwrócił uwagę na problem, co będzie w sytuacji gdy finansowanie zostanie 

przyznane w relacji 80/20 i partnerowi niepublicznemu nie uda się zgromadzić tych środków. 

W takiej sytuacji miasto będzie partnerem, który będzie mógł wejść w ten układ.  

 

Ks. dr Jan GRZESICA stwierdził, że od 7 lat walczy o to by dzieci mogły zamieszkać 

w normalnych rodzinach. Fundacja starała się pozyskać nieruchomości w Mysłowicach, Lędzinach 

w Nakle, Tarnowskich Górach.  Czas ucieka, a my stoimy w miejscu.  

 

Członek Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serca im. Jana Pawła II” 

Pan Stanisław BADURA stwierdził, że Fundacja jest przygotowana do pozyskania środków ma 

swoje fundusze, które zabezpieczają wkład własny na ten I Etap działania. Jest również możliwość 

gwarantowania wkładu własnego nieruchomością. Nie możemy jednak mimo to stwierdzić, że 

otrzymamy dofinansowanie z Unii.  

 

Radna Helena HRAPKIEWICZ stwierdziła, że Pani radna Kosmala wskazała drugą drogę. Pani 

radna zapytała czy mamy pewność, że ta droga wyjdzie, czy dostaniemy jako miasto te środki. 

Zdaniem Pani radnej w obydwu przypadkach jest szansa na pozyskanie środków. Niemniej jednak 

tu mamy do czynienia ze skonkretyzowaną propozycją działania. 

 

Radna Daria KOSMALA stwierdziła, że prawdopodobieństwo jest takie samo w obydwu 

przepadkach. To jest procedura konkursowa. Wspólne złożenie wniosku w żaden sposób nie opóźni 

w przypadku sukcesu terminu realizacji tego zadania.      

  

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że takie same są szanse na 

pozyskanie środków, jeśli wniosek złoży Fundacja, miasto oraz Fundacja wraz z miastem. Nie 

trzeba się pozbywać prawa własności by realizować to zadanie. Komisja debatuje o tym czy się 

pozbywać prawa własności, a nie czy realizować projekt czy go nie realizować. Pan 

Przewodniczący zaproponowałby przedstawiciele Fundacji przygotowali stosowne wyjaśnienia na 

piśmie i dostarczyli je na kolejne posiedzenie Komisji. Hipotetyczny harmonogram działań 

dotyczący działalności projektowej i ewentualnie wykonawczej. Wówczas Komisja przeanalizuje tą 

sprawę ponownie. Pan Przewodniczący zaproponował by Komisja odstąpiła od opiniowania 

projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości położonej w Katowicach przy pl. Alfreda 3, 8, 12 na rzecz Fundacji Pomocy 

Dzieciom i Seniorom 'Wioska Serca im. Jana Pawła II' z siedzibą w Mysłowicach na dzisiejszym 

posiedzeniu poddając jednocześnie wniosek w tej sprawie pod głosowanie. 

 

Radni w głosowaniu: 5 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”- 

przychylili się do wniosku Pana Przewodniczącego.    

 

Ad. 7.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku 

Rozwoju Rady Europy.   
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Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że przedkładany projekt 

uchwały dostosowuje pobranie transz kredytu do wydatków ponoszonych na realizację zadań 

inwestycyjnych współfinansowanych kredytem CEB: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta 

Katowice, w tym Etap II - Strefa Rondo Rynek Przebudowa ulic: Matejki oraz Słowackiego oraz 

Modernizacja budynku przy ul. św. Jana 10, 10a. Planowana do pobrania w 2014 roku transza 

kredytu w wysokości 56.120.820 zł ulegnie zmniejszeniu i Miasto zaciągnie transzę w wysokości 

38.522.540 zł, a pozostały do wykorzystania kredyt w wysokości 17.598.280 zł zostanie zaciągnięty 

w 2015 roku, w celu zapewnienia pełnego finansowania realizacji inwestycji. Z uwagi na powyższe 

w przedkładanym projekcie uchwały dokonuje się zmian wysokości transz kredytu w latach 2014-

2015.  

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI poddał  przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy, 

jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7.3. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Katowice na 2014 rok. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że przedkładany projekt 

uchwały dokonuje zmian zapisów Uchwały Rady Miasta Katowice Nr XLIII/1010/13 z dnia 18 

grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na rok 2014 w związku ze 

zmniejszeniem wysokości transzy kredytu planowanego do pobrania w roku budżetowym, 

zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy (o 17.598.280 zł). Zmniejszeniu o kwotę 17.598.280 

zł ulegają limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu, upoważnienie Prezydenta Miasta Katowice do zaciągania kredytów i pożyczek na 

pokrycie planowanego deficytu budżetu. 

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI poddał  przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok, 

jednogłośnie - 6 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7.4. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność 

określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku. 

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI poddał  przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
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zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące 

działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku, 

jednogłośnie - 6 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7.5. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie realizacji działań promocyjnych 

Miasta Katowice, związanych z rozwojem turystyki biznesowej. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że celem realizacji zapisów 

dokumentów strategicznych „Strategii Rozwoju Miasta Katowice”; „Strategii Promocji Katowic” 

oraz „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013” Miasto Katowice 

podejmuje działania promujące szeroko rozumiany przemysł spotkań, jako jeden z najistotniejszych 

elementów rozwoju stolicy aglomeracji katowickiej. Podejmowanie działań sprzyjających 

rozwojowi turystyki biznesowej w szczególności na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych 

jest rozwinięciem i zarazem kontynuacją realizowanego przez Miasto od 2009 roku projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej 

produktu turystyki biznesowej Katowic I i II etap”. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że to są znaczne kwoty 

w perspektywie sześciu lat. 

 

Wobec braku dalszych uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI poddał  przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie realizacji działań promocyjnych Miasta Katowice, związanych z rozwojem 

turystyki biznesowej, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7.6. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia 

inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice. 

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI poddał  przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz 

zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice, jednogłośnie - 6 głosów „za” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7.7. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały 

Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2014 r. ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI poddał  przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2014 r. ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednogłośnie - 6 głosów „za” 

- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7.8 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od Pani A W, 

Pana P D oraz Pana T W z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Przedwiośnie. 

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI poddał  przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od Pani A W, Pana P D oraz Pana T 

W z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Przedwiośnie, 

jednogłośnie - 6 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7.9. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie w sprawie zmian budżetu oraz 

w budżecie miasta Katowice na 2014 rok. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zmian budżetu miasta 

Katowice na 2014 rok dokonuje sie poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 3.034.072 zł z tytułu: 

 wpłaty do budżetu nawyki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich – 

rozliczenie za 2013 rok – 395.529 zł, 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe: Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej (133.448 zł), placówki oświatowe (48.626 zł) oraz Dom Dziecka “Zakątek” 

(9.966 zł) w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie, zwrotem kosztów 

sadowych oraz darowiznami – 192.040 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektów 

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – 555.770 zł: 

 Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz 

z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia dzielnicy Bogucice – rewitalizacja Parku 

Boguckiego – 42.670 zł, 

 Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów 

przedszkolnych – 102.000 zł, 

 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach 
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Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz 

z rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice – 56.100 zł, 

 Nauczycielem wszystkiego jest praktyka – modernizacja bazy warsztatowo-

dydaktycznej – 42.500 zł, 

 Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 

w Katowicach – 25.500 zł, 

 Atelier na czasie – modernizacja studia i ciemni fotograficznych – 42.500 zł, 

 Start w praktykę – rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej 

szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach – 42.500 zł, 

 Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do 

kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych 

w Katowicach – 102.000 zł, 

 Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji 

usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. 

Francuskiej 43 – 100.000 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu Zapewnienie 

dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT) – 51.000 zł, 

 wpływów z opłaty komunikacyjnej – 15.000 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizacje projektów: 

 Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach (EFS: 2.454 zł, 

budżet państwa: 433 zł) – 2.887 zł, 

 Damy rade – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II” (EFS: 

43.396 zł, budżet państwa: 1.021 zł) – 44.417 zł, 

 wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych w związku z większa 

ilością wydobytej kopaliny – 1.759.619 zł, 

 części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej z przeznaczeniem na 

dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni 

psychologiczno-pedagogicznych zgodnie z pismem Ministra Finansów 

ST5/4822/7p/BKU/14 z 25 lipca 2014 r. – 17.810 zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.040.030 zł z tytułu: 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z przesunięciem 

realizacji projektów na 2015 rok: 

 Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem – 340.000 zł, 

 Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług 

Administracji Publicznej – etap III” – 670.730 zł, 

 wpływów z opłaty egzaminacyjnej dla kandydatów na taksówkarzy w związku ze 

zniesieniem z dniem 1 stycznia 2014 r. wymogu szkolenia i egzaminowania kandydatów na 

taksówkarzy – 22.500 zł, 

 dochodów uzyskiwanych przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w związku ze 

zwrotem darowizny otrzymanej z PZU S.A. wynikającym z braku możliwości 

wydatkowania jej zgodnie z umowa– 6.800 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 19.950.014 zł przeznaczonych na: 

 realizacje nowych zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów: ul. 1000-lecia 

(1.030.000 zł) oraz ul. Witosa (466.000 zł) w ramach modernizacji obiektów drogowo-

mostowych oraz ulepszenie programu System Windykacji Opłat Parkingowych (30.750 zł) 

– 1.526.750 zł, 

 realizacje Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Przebudowa strefy śródmiejskiej 

miasta Katowice ze środków kredytu CEB (257.000 zł) i środków własnych (1.035.000 zł) 
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w związku z dostosowaniem do aktualnych potrzeb Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 

oraz Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 1.292.000 zł, 

 realizacje Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) współfinansowanych z funduszy 

strukturalnych i budżetu Miasta – 746.200 zł, w tym: 

 Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz 

z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia dzielnicy Bogucice – rewitalizacja Parku 

Boguckiego (EFRR: 42.670 zł, wkład własny: 7.530 zł) – 50.200 zł, 

 Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów 

przedszkolnych (EFRR: 102.000 zł, wkład własny: 18.000 zł) – 120.000 zł, 

 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach 

Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz 

z rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice (EFRR: 56.100 zł, wkład 

własny: 9.900 zł) – 66.000 zł, 

 Nauczycielem wszystkiego jest praktyka – modernizacja bazy warsztatowo-

dydaktycznej (EFRR: 42.500 zł, wkład własny: 7.500 zł) – 50.000 zł, 

 Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 

w Katowicach (EFRR: 25.500 zł, wkład własny: 4.500 zł) – 30.000 zł, 

 Atelier na czasie – modernizacja studia i ciemni fotograficznych (EFRR: 42.500 zł, 

wkład własny: 7.500 zł) – 50.000 zł, 

 Start w praktykę – rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej 

szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach (EFRR: 42.500 zł, wkład własny: 

7.500 zł) – 50.000 zł, 

 Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do 

kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych 

w Katowicach (EFRR: 102.000 zł, wkład własny: 18.000 zł) – 120.000 zł, 

 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi (EFS: 51.000 zł, wkład 

własny: 9.000 zł) – 60.000 zł, 

 Katowice, miasto otwarte – działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji 

usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. 

Francuskiej 43 (EFRR: 100.000 zł, wkład własny: 50.000 zł)– 150.000 zł. 

 uzupełnienie środków na uregulowanie zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych 

z tytułu wpłat na fundusz remontowy – 500.000 zł, 

 remonty i naprawy zniszczonego mienia w budynkach zarządzanych przez Komunalny 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ze środków otrzymanych odszkodowań – 19.034 zł, 

 opłaty sadowe w postępowaniach windykacyjnych prowadzonych przez Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej – 114.414 zł, 

 uzupełnienie środków na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez Miasto lokali 

socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami sadowymi – 1.000.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych: 

 Międzynarodowe Centrum Kongresowe (wkład własny) – 3.835.710 zł, 

 Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach (EFS: 2.454 zł, 

budżet państwa: 433 zł) – 2.887 zł, 

 Damy rade – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II” (EFS: 

43.396 zł, budżet państwa: 1.021 zł) – 44.417 zł, 

 Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 

(wkład własny) – 7.560.000 zł, 

 naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych ze środków otrzymanych 

odszkodowań (10.671 zł), dofinansowanie budowy placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 
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42 (35.000 zł) oraz aranżacje ogrodu w Miejskim Przedszkolu Nr 30 (2.955 zł) ze środków 

otrzymanych darowizn – 48.626 zł, 

 dofinansowanie bieżącego utrzymania placówek oświatowych, w tym zakupu energii i usług 

komunalnych – 1.293.504 zł, 

 uzupełnienie środków na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolach 

– 600.000 zł, 

 realizacje Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych: 

 Szkoła Podstawowa nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola 

nr 6 – 130.000 zł, 

 Szkoła Podstawowa nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego 

Przedszkola nr 19 – 90.000 zł, 

 Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej – 

6.200 zł, 

 Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej – 

683.500 zł, 

 Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka – etap II – 

170.000 zł, 

 dofinansowania bieżącego utrzymania Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla 

Osób Uzależnionych od Alkoholu w tym zakup alco-sensora wraz z drukarka – 26.283 zł, 

 naprawę zniszczonego mienia w Domu Dziecka “Zakątek” ze środków otrzymanego 

odszkodowania – 9.966 zł, 

 uzupełnienie środków na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Powiatowego 

Urzędu Pracy – 4.164 zł, 

 dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 ze 

środków części oświatowej subwencji ogólnej – 17.810 zł, 

 uzupełnienie środków z budżetu Miasta na pomoc materialna o charakterze socjalnym dla 

uczniów, w tym w związku z niewystarczająca dotacja z budżetu państwa – 92.687 zł, 

 zwiększenie dotacji podmiotowej dla: 

 Śląskiego Teatru Lalki i Aktora “Ateneum” w związku z dofinansowaniem bieżącego 

utrzymania – 15.000 zł, 

 Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice “Camerata Silesia” w związku ze zwiększeniem 

od 1 października br. zatrudnienia o 2,75 etatów – 25.116 zł, 

 Miejskiego Domu Kultury Koszutka w związku z rozpoczęciem działalności 

kulturalnej Fili “Dąb” – 80.000 zł, 

 Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w związku z dofinansowaniem naprawy 

dachu – 3.746 zł, 

 dotacje celowa dla instytucji kultury z przeznaczeniem na realizacje projektów zgłoszonych 

przez Rady Jednostek Pomocniczych: 

 Radę Jednostki Pomocniczej Nr 6 Ligota-Panewniki: lato w Amfiteatrze Zadole – 

7.000 zł, 

 Radę Jednostki Pomocniczej Nr 13 Bogucice: jubileusz Orkiestry Dętej “Katowice-

Kleofas” – 1.000 zł, 

 Radę Jednostki Pomocniczej Nr 8 Osiedle Witosa: zakup książek dla Miejskiej 

Biblioteki Publicznej Filia Nr 12 – 3.000 zł, 

 Radę Jednostki Pomocniczej Nr 18 Murcki: zakup książek dla Miejskiej Biblioteki 

Publicznej Filia Nr 26 – 1.000 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 43.961.601 zł przeznaczonych na: 

 realizacje Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych: 
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 Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem (EFRR: 340.000 zł, wkład 

własny: 1.600.000 zł) w związku z przesunięciem realizacji na rok 2015 –2.000.000 zł, 

 Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług 

Administracji Publicznej – etap III” (EFRR: 670.730 zł, wkład własny: 345.397 zł) – 

1.016.127 zł, 

 Damy rade – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II” (wkład 

własny) – 4.242 zł, 

 realizacje Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Przebudowa strefy śródmiejskiej 

miasta Katowice ze środków kredytu CEB (17.855.280 zł) i środków własnych (3.911.900 

zł) w związku z dostosowaniem do aktualnych potrzeb – 21.767.180 zł, 

 realizacje Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych celem dostosowania do faktycznych 

potrzeb: 

 Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania 

z ul. Lwowska, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) – 

2.900.000 zł, 

 Polaczenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ul. 

Francuską w Katowicach – 89.700 zł, 

 Przebudowa ul. Leszczynowej – 100.000 zł, 

 Modernizacja budynków komunalnych (ul. Stalmacha 20,18,18a – 100.000 zł, ul. 

Katowicka 46b,46c,50 – 300.000 zł, ul. Morawy 119a – 200.000 zł, ul. Radosna 35a, 

35b, 35c – 400.000 zł, ul. Kosmiczna 30-43 – 20.000 zł) – 1.020.000 zł, 

 Budownictwo mieszkaniowe – komunalne (ul. Andrzeja 23a) – 15.000 zł, 

 Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 – 490.000 zł, 

 Budowa hali sportowej dla Gimnazjum Nr 16 w Giszowcu – 550.000 zł, 

 Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26 – 2.266.900 zł, 

 Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla os. Bażantów w II etap 

zadanie 2c – 500.000 zł, 

 Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" – 80.000 zł, 

 Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach – 540.000 zł, 

 realizacje zadania Prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego z uwagi na wstrzymanie prac spowodowane zmiana przepisów – 

600.000 zł, 

 spłatę odsetek od kredytu CEB (1.200.000 zł) i EBI (8.800.000 zł) w związku 

z przesunięciem terminu pobrania transzy, niższym niż planowano kursem waluty euro oraz 

niższym oprocentowaniem – 10.000.000 zł, 

 przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów na taksówkarzy w związku ze zniesieniem 

z dniem 1 stycznia 2014 r. wymogu szkolenia i egzaminowania kandydatów na 

taksówkarzy – 15.652 zł, 

 zakup laptopa na potrzeby ZOJO (finansowanego ze środków darowizny od PZU S.A.) 

w związku z brakiem możliwości realizacji zadania zgodnie z podpisana umowa – 6.800 zł. 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 26.005.629 zł z tytułu: 

 wolnych środków jako nadwyżki środków pienionych na rachunku bieżącym budżetu 

miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 8.407.349 zł, 

 kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy w związku z przesunięciem na rok 2015 – 

17.598.280 zł. 

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok dokonuje sie poprzez przeniesienie wydatków 

w kwocie 2.184.040 zł z przeznaczeniem na: 

 dofinansowanie funkcjonowania Urzędu Miasta poprzez uzupełnienie środków za zakup usług 

pocztowych z oszczędności na utrzymaniu budynku przy ul. Dworcowej 17 – 85.000 zł, 
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 dofinansowanie Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Katowicka Infrastruktura 

Informacji Przestrzennej w związku z koniecznością dostosowania systemu do zmieniających 

sie przepisów w zakresie geodezji i kartografii (w tym przeniesienie miedzy działami) – 

359.400 zł, 

 dofinansowanie Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Informatyzacja Urzędu 

w związku z zakupem sprzętu komputerowego dla referatu ds. Systemu Gospodarowania 

Odpadami Komunalnymi (przeniesienie miedzy działami) – 25.000 zł, 

 dofinansowanie bieżącego utrzymania szkół podstawowych i przedszkoli, w tym kosztów 

zakupu energii i usług komunalnych poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej dla placówek 

niepublicznych – 1.000.000 zł, 

 pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 

zastępczej przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym 

lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej w związku ze zmiana ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych (przeniesienie 

miedzy działami) – 13.512 zł, 

 udzielenie dotacji podmiotowej dla SP ZLA „Moja Przychodnia” na realizacje zadania z zakresu 

profilaktyki i promocji zdrowia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji 

Zdrowia w związku z organizacja akcji prozdrowotnej „Katowickie Dni Promocji Zdrowia” – 

78.000 zł, 

 wspomaganie działalności podmiotów niepublicznych w profilaktyce i rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych poprzez zakup usług z zakresu profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla 

organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

– 12.000 zł, 

 zwiększenie dotacji celowej na zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej zlecone do 

realizacji organizacjom pozarządowym - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania 

w związku z organizacja Wigilii dla osób bezdomnych (przeniesienie miedzy działami) – 

10.060 zł, 

 dofinansowanie bieżącego utrzymania Pałacu Młodzieży (w tym wynagrodzeń osobowych 

w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 6,5 etatów) z oszczędności na dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym w placówkach oświatowych (przeniesienie miedzy działami) – 

104.668 zł, 

 nowe zakupy inwestycyjne w Zakładzie Zieleni Miejskiej w związku z rezygnacja z zadania 

inwestycyjnego Projekt i realizacja placu zabaw ze strefa fitness przy ul. Sikorskiego 

(przeniesienie miedzy działami) – 102.000 zł, 

 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 

w Katowicach na działania związane z przygotowaniem Festiwalu Kultura i Natura w 2015 r. 

poprzez zmniejszenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Katowice-Miasto Ogrodów 

(zmiana realizatora zadania) – 394.400 zł. 

Dokonuje sie zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok: 

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 o kwotę 1.387 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu 

odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na zakup usług remontowych 

związanych z usunięciem szkód, 

 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 o kwotę 339 zł poprzez zwiększenie dochodów ze 

sprzedały złomu z przeznaczeniem na zakup materiałów do wykonania remontu, 

 Gimnazjum Nr 14 o kwotę 4.293 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za 

zniszczone mienie z przeznaczeniem na zakup wyposażania i usług związanych z usunięciem 

szkód, 
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 Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych o kwotę 29.500 poprzez zwiększenie dochodów 

z tytułu wynajmu pomieszczeń (25.000 zł), odsetek bankowych i za nieterminowe regulowanie 

płatności (200 zł) i sprzedaży składników majątku ruchomego (4.300 zł) z przeznaczeniem na 

zakup pomocy naukowych, opłaty za media, zakup usług i podatek od nieruchomości, 

 Szkoły Podstawowej Nr 53 o kwotę 27.877 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu 

i dzierżawy oraz odsetek bankowych przeznacza sie na zakup pomocy naukowych, zakup 

energii, materiałów i wyposażenia, 

 Zespołu Szkół Gastronomicznych o kwotę 7.000 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu 

wynajmu i dzierżawy pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, zakup 

energii i usług, 

 Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 50.000 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu 

i dzierżawy pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, zakup energii, usług 

pozostałych i remontowych. 

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI 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 2014 rok, jednogłośnie - 6 

głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7.10. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na 

lata 2014-2035.  

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI 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 2014-2035, 

jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7.11. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

położonej w Katowicach przy ul. Wincentego Pola na rzecz Skarbu Państwa. 

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach 

przy ul. Wincentego Pola na rzecz Skarbu Państwa, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7.12. 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały 
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Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych – 

garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

udziałów w gruncie. 

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan 

Marek SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 6 lokali użytkowych – garaży ich najemcom 

lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów 

w gruncie, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

 

Ad. 7.13. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, po waloryzacji, od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy 

ul. Franciszkańskiej 2D w Katowicach. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że decyzją Prezydenta 

Miasta Katowice z dnia 24.06.2011 r. po rozpatrzeniu złożonego wniosku przekształcono prawo 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Franciszkańskiej 

2D. Od opłaty za powyższe przekształcenie została udzielona bonifikata w wysokości 90% na 

kwotę 6.795,00 zł. Aktem notarialnym zawartym dnia 17.08.2012 r. właścicielka przeniosła 

przysługujące jej prawo własności do w/w nieruchomości na rzecz osoby trzeciej, w zamian za 

ustanowienie na jej rzecz prawa dożywocia. Powyższe zostało wymuszone przez sytuację życiową 

właścicielki, na którą złożyły się poważne problemy zdrowotne, ograniczone możliwości 

samodzielnego funkcjonowania oraz wymóg pozostawania pod stałą opieką innej osoby. 

Przenosząc prawo własności przekształconej nieruchomości na rzecz osoby trzeciej właścicielka 

zagwarantowała sobie dożywotnie utrzymanie, stałą opiekę w chorobie, dostarczanie jej 

wyżywienia, ubrania, mieszkania oraz pomoc w załatwianiu wszelkich spraw. Nie otrzymała za to 

żadnego świadczenia pieniężnego, z którego mógłby nastąpić zwrot kwoty równej udzielonej 

bonifikacie. Zgodnie z art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ żąda zwrotu kwoty równej 

udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia 

przekształcenia, zbyła nieruchomość. "W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może 

odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty za zgodą rady". Biorąc pod uwagę powyższe w niniejszej 

sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa w art. 4 ust. 15 cytowanej 

wyżej ustawy, zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI poddał  przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej 

bonifikacie, po waloryzacji, od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Franciszkańskiej 2D 
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w Katowicach, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

 

Ad. 7.14. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa 

w nabyciu 3 budynków mieszkalnych na rzecz ich dzierżawców wraz ze sprzedażą lub oddaniem 

w użytkowanie wieczyste gruntu. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że rzeczone 

nieruchomości zabudowane są budynkami mieszkalnymi wybudowanymi ze środków własnych 

dzierżawców (byłych użytkowników wieczystych gruntu lub ich następców prawnych) 

i użytkowane są na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas określony, tj. okres 3 lat. Rada 

Miasta Katowice Uchwałą Nr XLII/1004/13 z dnia 27 listopada 2013 r. przyznała pierwszeństwo 

w nabyciu 3 budynków mieszkalnych na rzecz ich dzierżawców wraz ze sprzedażą gruntu. 

Aktualnie dzierżawcy zwrócili się z wnioskami o nabycie dzierżawionych nieruchomości na 

własność z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty lub o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego 

do gruntu, argumentując wnioski trudną sytuacją finansową. Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi 

konieczność podjęcia uchwały umożliwiającej zbycie prawa własności, jak i ustanowienie prawa 

użytkowania wieczystego gruntu, przy jednoczesnej utracie mocy Uchwały Rady Miasta Katowice 

nr XLII/1004/13 z dnia 27 listopada 2013 r. 

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI 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 budynków mieszkalnych na rzecz ich 

dzierżawców wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, jednogłośnie - 

7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7.15. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia wezwania Kancelarii Adwokackiej Michał Zientek 

działającej w imieniu DARBUT Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr LI/1218/14 

Rady Miasta Katowice z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości zabudowanej obiektem 

gastronomicznym "Patio Park" położonej w Katowicach przy ul. T. Kościuszki 101, na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy - Patio - Park 1 Sp. z o.o. 

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Marek 

SZCZERBOWSKI poddał  przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie rozpatrzenia wezwania Kancelarii Adwokackiej Michał Zientek działającej 

w imieniu DARBUT Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr LI/1218/14 Rady 

Miasta Katowice z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości zabudowanej 

obiektem gastronomicznym "Patio Park" położonej w Katowicach przy ul. T. Kościuszki 101, 



- PROJEKT - 

25 

na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Patio - Park 1 Sp. z o.o. w głosowaniu: 6 głosów „za”, 

0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 8. Sprawy różne.  

 

Ad. 8.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym pismo Zastępcy 

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków. w Katowicach z dnia 2.08.2014 r. w sprawie 

starego Dworca przy ul. Dworcowej nr 2-10.  

 

Radny Jerzy FORAJTER poprosił o uszczegółowienie kwestii możliwości przejęcia tej 

nieruchomości przez miasto albo przez Skarb Państwa. Z doniesień prasowych dowiadujemy się, że 

ta nieruchomość jest obciążona hipoteką na znaczną kwotę.   

 

Miejski Konserwator Zabytków Pan Bolesław BŁACHUTA wyjaśnił, że ten budynek posiada 

hipotekę obciążoną na kwotę 150 mln zł. Biorąc pod uwagę fakt, że został on zakupiony za kwotę 

40-45 mln zł to wydaje się, że rozwiązanie proponowane przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków tzn. wywłaszczenie i przejęcie na rzecz gminy takiej nieruchomości jest sprawą 

dyskusyjną. W takim tonie została też udzielona odpowiedź. Wywłaszczenie mogłoby nastąpić 

w trybie art. 50 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ale na rzecz Skarbu Państwa. 

Na dzisiejszym spotkaniu u Wojewody Śląskiego został ustalony dalszy tok postępowania w tej 

sprawie tzn. wniosek wywłaszczeniowy jest ostatecznością. Przy okazji okazało się, że taka 

procedura nie została dotąd w Polsce przeprowadzona, nigdy nie został wykorzystany ten przepis. 

Biorąc pod uwagę wysokość obciążenia nieruchomości sytuacja jest bardzo skomplikowana. Na 

spotkaniu ustalono, że w przyszłym tygodniu Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

przeprowadzi kontrolę w obecności prokuratora i właściciela. W efekcie tej kontroli zostanie 

wydana decyzja nakazująca wykonanie prac zabezpieczających obiekt. Jeśli to nie odniesie skutku 

to istnieje możliwość wykonania prac remontu zastępczego. Koszt wykonania takiego remontu to 

kwota 200-300 tys. zł w zakresie zabezpieczenia połaci dachu w jednym z segmentów budynku. 

Jeśli zatem właściciel nie wykona tych prac to w roku przyszłym Śląski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków wykona remont zastępczy obciążając kosztami prac hipotekę nieruchomości.            

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentów oraz przedstawionymi wyjaśnieniami i przyjęła je do 

wiadomości. 

 

Ad. 8.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym pismo Prezesa 

Zarządu Spółki "Millenium Rondo" Sp. z o.o. z dnia 14 sierpnia 2014 r., w którym wezwano Miasto 

Katowice do zawarcia ugody przesądowej. Pan Przewodniczący poinformował, że Przewodniczący 

Rady Miasta wystąpił do Prezydenta Miasta z prośbą o przesłanie kopii stanowiska w sprawie. 

Komisja czeka, zatem na odpowiedź udzieloną Spółce przez Pana Prezydenta. 

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 

 

Ad. 9. Wolne wnioski: 

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, iż 
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porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI podziękował Radnym za aktywność 

podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie 

wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała  

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Przewodniczący Komisji 

 

Marek SZCZERBOWSKI 

 


