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BRM.0012.3.10.2015.KJ  
 
 
Protokół Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
 
Data posiedzenia: 19.11.2015 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 9 radnych (na 10 ogółem).  
 
Radni nieobecni: 
 

1. Bartosz WYDRA 
 
Zaproszeni goście: 
  

1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA  
2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 
3. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 
4. Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS  
5. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław CYGAN 
6. Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN 
7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach Pani Anna TREPKA 

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Pan Grzegorz ŻĄDŁO – dziennikarz TVS  
 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Przedstawienie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 

2016 rok.  
3. Wykonanie budżetu za 3 kwartały 2015 roku. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 

4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 
pojazdu. 

4.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie: uchylenia uchwały nr 
XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad 
ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej 
na terenie miasta Katowice. 
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4.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia 
terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu 
miasta Katowice. 

4.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie miasta 
Katowice. 

4.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie 
miasta Katowice. 

4.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wzorów 
formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od 
nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na 
podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

4.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

4.8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

4.9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 
w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2015. 

4.10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz 
w budżecie miasta Katowice na 2015 rok. 

4.11. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 

5. Korespondencja. 
5.1. Odpowiedź na zapytanie Pana radnego Marka Nowary dotyczące lodowisk sezonowych.  
5.2. Odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodziezy Dom Aniołów 

Stróżów o ujęcie w planie budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu 
Młodzieżowego.  

6. Wolne wnioski. 
 
________________________________________________________________________________  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości 
oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  
 
Komisja bez uwag przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Projekt protokołu Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 22.10.2015 r. był dostępny 
do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta 
Katowice w zakładce Komisja Budżetu Miasta. 
 

http://www.katowice.eu/
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa 
radnych poddał projekt protokołu Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 22.10.2015 
r. pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta został przyjęty jednogłośnie – 6 głosów „za”. 
 
Ad. 2. Przedstawienie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 

2016 rok.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przestawienie projektu budżetu 
na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035.    
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA przedstawiając projekt budżetu miasta 
Katowice na 2016 rok zwróciła uwagę na fakt, że uwzględnia on wszystkie czynniki zarówno po 
stronie dochodów jak i wydatków możliwe do uchwycenia na dzień sporządzenia budżetu. 
Nadrzędną zasadą, którą kierowano się przy konstrukcji budżetu było optymalne zaspokojenie 
potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych w ramach prognozowanych dochodów. 
Pani Skarbnik scharakteryzowała projekt budżetu miasta Katowice na 2016 rok zwracając 
szczególną uwagę na prognozę dochodów budżetu miasta na 2016 rok, które wynoszą 
1.693.927.383 zł. Dochody bieżące zaplanowane zostały w wysokości 1.491.197.558 zł co stanowi 
97,7% przewidywanego wykonania za 2015 rok. Podstawową grupę stanowią udziały w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa - plan dochodów z PIT ustalono na podstawie wskaźników 
otrzymanych od Ministra Finansów (o 3,6% powyżej przewidywanego wykonania 2015 r.) oraz 
dochody z podatków i opłat (o 0,4% powyżej przewidywanych wpływów w 2015 r.); subwencja 
ogólna w 2016 roku wpłynie do budżetu w kwocie o 4,3% wyższej aniżeli w roku 2015 (w tym część 
oświatowa wyższa o 3,5%, a równoważąca wyższa o 21,5%) oraz dochody jednostek i pozostałe 
zakłada się uzyskać poniżej przewidywanego wykonania o 18,9% (m.in. z uwagi na jednorazowy 
charakter części wpływów w 2015 roku, w tym zwrotu podatku VAT od inwestycji oraz przyznanie 
znacząco niższych dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych). 
Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 202.729.825 zł co stanowi 169,5% 
przewidywanego wykonania za 2015 rok w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 
174.898.978 zł co stanowi 190% przewidywanego wykonania za 2015 rok, dochody ze sprzedaży 
majątku 26.930.847 zł co stanowi 104,2% przewidywanego wykonania za 2015 rok, dochody z 
tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 900.000 zł co stanowi 
52,9% przewidywanego wykonania za 2015 rok. Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła 
dochody według poszczególnych źródeł.  
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wydatki budżetu miasta zaplanowane na kwotę 1.809.819.890 zł. 
Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości 1.422.781.550 zł co stanowi 104,9% 
przewidywanego wykonania za 2015 rok. Wzrost wynika między innymi z zaplanowania rezerw 
budżetowych, środków stanowiących zabezpieczenie z tytułu udzielonych poręczeń, środków na 
spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (wzrost o 92,6%),wprowadzenia do budżetu 
szeregu nowych przedsięwziąć. łącznie wydatki bieżące będą wyższe od przewidywanego 
wykonania o 66.062.663 zł. Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 387.038.340 zł 
co stanowi 119% przewidywanego wykonania za 2015 rok w tym na realizację zadań w ramach 
Wieloletnich Przedsięwziąć Inwestycyjnych (322.018.653 zł, z czego 65% tj. 207,8 mln zł angażują 
zadania przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi), pozostałych zadań inwestycyjnych 
zakupów inwestycyjnych (63.019.687 zł, w tym na zadania wybrane w ramach budżetu 
obywatelskiego 17.070.908 zł) oraz utworzenie rezerwy ogólnej na wydatki majątkowe (2.000.000 
zł). Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła największe pozycje planowanych na 2016 rok 
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wydatków.  
Pani Skarbnik szczególny nacisk w swej wypowiedzi skierowała na planowany deficyt budżetowy 
w kwocie 115.892.507 zł, który proponuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków 
stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 115.892.507 zł oraz kwestię nadwyżki operacyjnej, która 
stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna, 
stanowi o potencjale rozwojowym miasta, przeznaczona zostanie na realizację zadań 
inwestycyjnych, w tym wkład własny miasta w wykonanie projektów przy współudziale funduszy 
unijnych. W budżecie na 2016 rok założono kształtowanie się nadwyżki operacyjnej na poziomie 
68.416.008 zł tj. o 59,5% niższym od przewidywanego wykonania 2015 roku i o 21,7% wyższym od 
planu na 1 stycznia 2015 roku. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących na 2016 rok 
wyniesie 4,6% tj. o prawie 10 punktów procentowych poniżej wskaźnika uznanego za bezpieczny 
dla budżetu (14%) – dlatego też wskazane jest, aby w toku wykonywania budżetu ewentualne 
większe wpływy z dochodów bieżących przeznaczać na zwiększenie nadwyżki jak również istnieje 
konieczność dalszej analizy efektywności wydatkowania środków i wdrażanie kolejnych ograniczeń 
wzrost wydatków bieżących. Obserwowany w ostatnich latach niekorzystny trend spadkowy 
spowodowany zmniejszającą się efektywnością dochodów bieżących miasta i wzrastającymi 
wydatkami bieżącymi został zahamowany i przewiduje się, że realizacja budżetu przy utrzymanej 
dotychczasowej dyscyplinie finansowej będzie (analogicznie jak w latach poprzednich) 
korzystniejsza od planowanej. Wykonana wielkość nadwyżki operacyjnej gwarantująca 
bezpieczeństwo Miasta w 2016 r. powinna kształtować się na poziomie ponad 200 mln zł.  
Kontynuując Pani Skarbnik wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa dla miasta Katowice 
obejmuje okres do 2035 roku tj. do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów 
i skonstruowana została zgodnie z art.226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
oraz rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Przy konstrukcji prognozy utrzymano 
dotychczasowe, przyjęte w WPF na lata 2015–2035 założenia i zasady uwzględniając jednak zmiany 
przepisów prawnych wpływających w sposób istotny na poziom realizacji dochodów i wydatków 
budżetu w najbliższych latach. Nie zmieniono zasadniczych założeń i wskaźników oraz metodologii 
wyliczeń jednak uwzględniono (po okresie odczuwalnego dla finansów publicznych spowolnienia 
gospodarczego, które skutkowało obniżeniem dynamiki wzrostu dochodów budżetu) oczekiwaną 
stopniową poprawę koniunktury gospodarczej w powiązaniu ze wzrostem kosztów funkcjonowania 
jednostek miejskich wynikającym z sukcesywnego poszerzania bazy nowoczesnej infrastruktury 
miejskiej oraz podjętych zobowiązań o realizacji wieloletnich przedsięwzięć. W części majątkowej 
budżetu korekty w stosunku do wcześniejszych założeń podyktowane zostały natomiast zmianą 
harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych. 
 
Radny Witold WITKOWICZ poprosił o przybliżenie kwestii zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz 
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na kwotę 3.000.000 zł. Pan Przewodniczący 
zapytał jakich spółek to dotyczy.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zakup i objęcie akcji i udziałów 
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego dotyczy Katowickiej Infrastruktury 
Wodociagowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o.  
 

Radny Witold WITKOWICZ zapytał czy miasto ma zabezpieczone środki na nowe zadanie, które 
najprawdopodobniej pojawi się w 2016 roku czyli 500 zł na dziecko. Zdaniem Pana radnego zadanie 
to spadnie na gminę, a tym samym na MOPS. Pan radny stwierdził, że „po macoszemu” traktowana 
jest Miejska Biblioteka Publiczna biorąc pod uwagę całość kwoty na wynagrodzenia i na samą 
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działalność. W porównaniu z innymi jednostkami miejskimi środki przeznaczone na działalność 
MBP są znikome. Zdaniem Pana radnego jest tu widoczna wyraźna dysproporcja, która jednak przy 
nawet niewielkim nakładzie środków mogłaby zostać zniwelowana, a tym samym mogłaby ułatwić 
funkcjonowanie tej instytucji.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że jeśli chodzi o planowane 500 zł na 
dziecko to jest obietnica wyborcza, dlatego też nie ma w budżecie miasta środków na ten cel. Pani 
Skarbnik wyraziła nadzieję, że po uchwaleniu ustawy budżetowej pojawi się jakieś rozwiązanie 
w tym zakresie. W projekcie budżetu nie ma także dodatkowego zadania zleconego, jakim są 
bezpłatne porady prawne. Ustawodawca uchwalił, że do 15 grudnia miasto musi wybrać kancelarie 
prawne, które będą tych porad udzielały. Pieniądze na ten cel są w rezerwie budżetowej 
w projekcie ustawy budżetowej, ale miasto dotacje na zadania zlecone i same zadania zlecone 
może przyjmować tylko zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego. Decyzją Wojewody nie 
określono jeszcze tego zadania, ponieważ Wojewoda nie ma na to środków. Regionalna Izba 
Obrachunkowa, do której miasto wystąpiło z prośbą o interpretację uchwalonego zapisu stoi na 
stanowisku, że miasto nie może tego ukryć, jako zadania własnego, ponieważ stanowiłoby to 
naruszenie zasad. Wprowadzać zadania zleconego bez dotacji też nie możemy. Jeśli chodzi 
o biblioteki to mamy bardzo dobre wskaźniki, jeśli chodzi o pokrycie zapotrzebowania na 
mieszkańca. W tym zakresie miasto Katowice jest najlepsze w Polsce. Mamy też szereg bibliotek 
w szkołach, które nie zawsze są wykorzystane. MBP dostaje 10 mln zł. Zatrudnia około 180 
pracowników. Pan Prezydent wsłuchuje się w głosy tych pracowników, niemniej jednak na tym 
etapie nie byliśmy w stanie zrealizować ich wniosków. Zwiększanie wynagrodzenia powinno iść 
w parze ze znalezieniem jakiś sposobów oszczędności. Przyszły rok będzie czasem i miejscem by 
bliżej przyjrzeć się tym zadaniom. 
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że w projekcie budżetu zapisana jest kwota 44.923.067 zł na 
remonty i usuwanie awarii. Pani radna zapytała czy w tej kwocie są również konserwacje, a jeśli tak 
to w jakim procencie. Pani radna zwróciła również uwagę na kwestię środków unijnych, których jest 
zaplanowanych około 221 mln zł. Pani radna zapytała ile z tych pieniędzy będzie stanowiło wydatki 
majątkowe, a ile bieżące. 
 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ dodała w uzupełnieniu, że 221 mln 
zł to jest suma wydatków na projekty unijne. Wydatki bieżące to 13,3 mln zł, a majątkowe 207,7 
mln zł. Kwota 221 mln zł składa się z dwóch części. Projektów miękkich i projektów inwestycyjnych. 
Odnosząc się do kwestii wydatków na remonty Pani Naczelnik wyjaśniła, że ogółem na ten cel 
przeznaczonych jest 50 mln zł. Pani Skarbnik w swojej wypowiedzi zwracała uwagę na wydatki 
remontowe w budżecie, a oprócz tego są jeszcze wydatki remontowe w dotacjach. Łącznie 
wydatków remontowych mamy 44,8 mln zł z tego na konserwacje 12 mln zł.   
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że w Programie zadań społecznych i gospodarczych 
w zestawieniu planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów w Gimnazjum nr 
10 jest zapisana modernizacja basenu. Pan radny zauważył, że jest to chyba omyłka pisarska, 
ponieważ w Gimnazjum nr 10 nie ma basenu, powinno to być tu Gimnazjum nr 13. Pan radny 
poruszył również problem środków finansowych na ochronę powietrza i na zmianę systemu 
ogrzewania na proekologiczne. Na przyszły rok na ten cel zapisane jest 4,5 mln zł. Pan radny 
stwierdził, że wykonanie budżetu za III kwartały br. W tym zakresie wynosi 43,1% planu, czyli 834 
tys. zł. Pan radny poprosiło wyjaśnienie tej kwestii.  
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że łącznie za III kwartały 
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2015 roku w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 834.051,00 zł, tj. 
43,1% planu. Jest to wypłata dotacji dla mieszkańców zmieniających system ogrzewania mieszkań 
na ekologiczny, usuwających azbest z budynków mieszkalnych oraz instalujących kolektory 
słoneczne. Zadanie to również znajduje się w zadaniach własnych powiatu i tu wykonanie 
w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowane zostało w wysokości 
284.569,97 zł, tj. 13,4% planu. Środki przeznaczono na wypłatę dotacji mieszkańcom miasta, 
zmieniającym sposób ogrzewania na proekologiczny, usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych 
oraz instalacje kolektorów słonecznych w kwocie 174.739,00 zł oraz zakup i montaż kolektorów 
słonecznych na dachu budynku Domu Dziecka „Zakątek” oraz Domu Dziecka „Tęcza” w kwocie 
109.803,97 zł. W każdym budżecie, który był dotychczas układany kwota z tytułu opłat za 
korzystanie ze środowiska równoważyła się z wydatkami. W związku z tym, że w każdym roku te 
środki pozostają w części niewykorzystane, są odrębnie ewidencjonowane i pozostają w budżecie 
na koniec roku. Pani Naczelnik dodała, że w 2016 roku planuje się, że dochody z tytułu kar i opłat za 
korzystanie ze środowiska wyniosą 3,7 mln zł, a wydatki 5,1 mln zł.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA dodał w uzupełnieniu, że te dochody kiedyś 
były wydzielone na rachunku Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nie 
wchodziły one do budżetu. Po nowelizacji ustawy zmienił się sposób ewidencjonowania tych 
środków.   
 
Radna Bożena ROJEWSKA poruszyła problem remontu muru pruskiego w Miejskim Przedszkolu nr 
33. Pani radna stwierdziła, że do ZOJO był zgłaszany kosztorys inwestorski w tym zakresie na kwotę 
274 tys. zł. Pani radna zauważyła, że nie ma takiego zapisu w budżecie miasta na przyszły rok. Pani 
radna zwrócił również uwagę na kwestię hali sportowej na osiedlu Paderewskiego przy Szkole 
Podstawowej nr 12 im. I. Paderewskiego. Budowa tej hali była sygnalizowana ówczesnemu 
Prezydentowi Miasta już 2 lata temu. Pani radna w tej sprawie również składała interpelacje. W tej 
chwili pomimo obietnic ówczesnego Prezydenta Miasta nic się w tej sprawi nie dzieje. Pani radna 
poruszyła również kwestię remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 37 im. ks. J. 
Twardowskiego. Na ten cel w budżecie zostało przeznaczonych 120 tys. zł, z tym, że jest to 
modernizacja sanitariatów. Pani radna stwierdziła, że w jej przekonaniu rzeczone sanitariaty 
wymagają generalnego remontu a nie tylko modernizacji. Pani radna poruszyła również problem 
placu zabaw, o który stara się już 5 lat. Miał być on zrealizowany lada moment. Jest w budżecie na 
ten cel zaplanowane 900 tys. zł tylko pytanie, kiedy to zostanie wykonane. Pani radna przytoczyła 
również problem poruszony przez mieszkańca osiedla Paderewskiego, który pyta o przedłużenie 
ulicy Paderewskiego, która miałaby się łączyć z ul. Graniczną na wysokości Lidla.        
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że jeśli chodzi o sanitariaty w Szkole 
Podstawowej nr 37 im. ks. J. Twardowskiego to faktycznie jest to modernizacja nie remont. Pan 
Naczelnik podkreślił, że w ramach tego zadania przechodzi się z emalii olejnej na płytki ceramiczne, 
zatem jest to podniesienie standardu i zwiększenie wartości majątku. Kwota 120 tys. zł została 
oszacowana na remont całości pomieszczeń. Jeśli chodzi o Miejskie Przedszkole nr 33 to sytuacja 
wygląda tak, że ZOJO ma 134 obiekty oświatowe, a na ich remonty 3,5 mln zł.  Propozycje do 
budżetu to zadania najpilniejsze wynikające z postanowień Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, Powiatowego Inspektora Sanitarno – Epidemiologicznego i tych, które zdaniem 
dyrektorów są priorytetowe.  Hale sportowe budowane są w cyklu dwuletnim. Zgodnie z WPF do 
tego planu wpisana jest sala gimnastyczna w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. S. Maczka, jest 
również wpisana budowa hali sportowej w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza. Szkoła 
Podstawowa nr 12 im. I. Paderewskiego nie znalazła się w planie. Przystępując do tworzenia 
nowego zadania inwestycyjnego Wydział Edukacji analizuje kwestię bazy, możliwości i dostępności 
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do tej bazy. Osiedle Paderewskiego ma do dyspozycji bazę sportową MOS, halę sportową 
Gimnazjum nr 4 im. J. Ziętka. Analizując potrzeby w tym zakresie okazało się, że w innych miejscach 
na mapie oświatowej Katowic takie hale są bardziej potrzebne.  
 
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że z wypowiedzi Pana Naczelnika wynika, że temat muru 
pruskiego w Miejskim Przedszkolu nr 33 będzie dalej tylko omawiany, pomimo że został 
przedstawiony kosztorys inwestorski, wszystko było na dobrej drodze do jego realizacji. Pani radna 
miała nadzieję, że poprzez te działania miasto zadba o to przedszkole również z, zewnątrz bo 
w środku wiele rzeczy już zostało zrobione. Pani radna stwierdziła, że mur pruski jest zabytkiem 
i należałoby się nad tym pochylić. Co do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 im. I. 
Paderewskiego Pani radna wyraziła swoje rozczarowanie, ponieważ w szkole tej bardzo prężnie 
rozwija się sekcja koszykówki, dla której należałoby stworzyć odpowiednie warunki.     
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że jeśli dysponenci mają 
zabezpieczone środki w budżecie, mają również za zadanie niezwłocznie podejmować działania. 
Zatem 900 tys. zł przeznaczone na plac zabaw zostanie bez przeszkód wykorzystane. Jeśli chodzi 
o drogi to Pan Prezydent podjął decyzję, że miasto więcej remontów dróg będzie realizowało siłami 
MZUiM w Katowicach.   
 
Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że w Radzie Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota - Panewniki 
została ujęta kwota 100.000 zł na uregulowanie spraw terenowo prawnych w związku z budową 
ciągu spacerowo – wypoczynkowego. Pan radny stwierdził, że w założeniach zadanie to miało 
należeć do Rady Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda – Brynów część zachodnia. Pan radny 
zapytał czy jest to pomyłka czy zadanie to przeszło do realizacji RJP nr 6.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że jeśli zadania obejmowały teren 
dwóch jednostek pomocniczych to były dzielone po połowie. Jeśli jednak Państwo mają 
wątpliwości co do konkretnego zadania to Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta prosiła o zgłaszanie 
jej wszystkich uwag w zakresie zadań ujętych w Programie zadań społecznych i gospodarczych na 
2016 rok.   
   
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał kiedy poinformujemy mieszkańców na co 
zamierzamy wydać pieniądze w roku 2016. Zdaniem Pana Przewodniczącego to jest ten moment, 
kiedy Pan Prezydent powinien poinformować mieszkańców o założeniach projektu budżetu. W toku 
wcześniejszych dyskusji uzgodniliśmy bowiem, że w tym roku dostaniemy broszurę dla 
mieszkańców. Pan Przewodniczący stwierdził, że oczywiście można to zrobić po uchwaleniu 
budżetu, ale wówczas pozbywamy się możliwości włączenia mieszkańców do dyskusji nad 
projektem budżetu.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w chwili obecnej trwają prace nad 
wspominaną przez Pana Przewodniczącego broszurą. Pani Skarbnik wyraziła nadzieję, że do końca 
miesiąca prace w tym zakresie zostaną zakończone. Jeśli chodzi o sam projekt budżetu znajduje się 
on na stronach internetowych miasta, zatem istnieje możliwość zapoznania się z tym dokumentem. 
„Budżet w pigułce” również oprócz wersji papierowej będzie miał wersję elektroniczną. Jako 
projekt będzie wydany w 500 egzemplarzach, a po uchwaleniu już planowany jest nakład 1500 
sztuk.   
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad informując jednocześnie, że na 
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grudniowym posiedzeniu przy wypracowywaniu opinii Komisji Budżetu Miasta do projektu budżetu 
na 2016 rok będzie można jeszcze ewentualne dodatkowe uwagi czy wątpliwości omówić.   
 
Ad. 3. Wykonanie budżetu za 3 kwartały 2015 roku. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji z 
wykonania budżetu miasta Katowice za 3 kwartały 2015 roku. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA szczegółowo omówiła zakres wykonania 
budżetu miasta Katowice uwzględniając wykonanie dochodów bieżących w III kwartale 2015 r. 
w wysokości 1.149.613.409 zł, co stanowi 78,0% planu wynoszącego 1.474.574.638 zł 
z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 43.682.430 zł oraz majątkowych wykonanych 
w analogicznym okresie w wysokości 90.866.754 zł, co stanowi 56,5% planu wynoszącego 
160.867.950 zł z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości 29.784.208 zł. W okresie 
sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 43.591.989 zł wyższe w porównaniu 
z wykonaniem za III kwartał 2014 r. natomiast dochody majątkowe o 24.784.273 zł niższe niż 
w analogicznym okresie 2014 roku. Następnie Pani Skarbnik omówiła wykonanie wydatków 
bieżących, które w III kwartale 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 963.274.027 zł, co stanowi 
68,3% planu wynoszącego 1.411.202.856 zł i jest wyższe o 33.357.459 zł w porównaniu do 
wykonania w III kwartale 2014 r. oraz wydatków majątkowych, które to zostały wykonane 
w wysokości 192.789.194 zł, co stanowi 46,1% planu wynoszącego 418.352.076 zł. Pani Skarbnik 
szczególną uwagę zwróciła na kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w omawianym okresie 
sprawozdawczym. W planie na 1 stycznia 2015 roku założono osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na 
poziomie 56.208.569 zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w okresie III kwartałów 2015 
roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 2,6% (tj. o kwotę 37,9 mln zł), przy 
równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 2,2% (tj. O 30,7 mln zł) kwota planowanej 
nadwyżki operacyjnej uległa zwiększeniu o 7.163.213 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 30 
września 2015 r. została osiągnięta w wysokości 186.339.382 zł, co stanowi 294,0% planu 
wynoszącego 63.371.782 zł. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 16,2% 
i poziom ten był wyższy o 0,3 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w analogicznym 
okresie roku 2014, porównywalny ze wskaźnikiem w roku 2010 (16,9%) i znacząco niższy od 
odnotowanego w 2008 roku (28,3%). 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER 
zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja przyjęła do wiadomości 
przedłożoną informację. 
 
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 ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.  
 
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław CYGAN wyjaśnił, że zgodnie z art. 
130a ust. 6 z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Rada Miasta Katowice 
działając jako organ stanowiący samorządu powiatowego w przypadkach, o których mowa w art. 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/19.11.2015/Informacja%20z%20wykonania%20bud%c5%bcetu%20miasta%20Katowice%20za%203%20kwarta%c5%82y%202015%20roku%20%28final%20book%20N%29.pdf
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130a ust 1 i ust. 2, ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi 
i jego parkowanie. Ustalona wysokość opłat powinna zawierać się w maksymalnych stawkach 
określonych przez Ministra Finansów, które na rok 2016 zostały ogłoszone obwieszczeniem 
Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2015 r. W oparciu o przywołane przepisy oraz wobec 
ogłoszenia przez Ministra Finansów nowych, obowiązujących w 2016 r. stawek opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego parkowanie należy podjąć stosowną uchwałę. Projekt uchwały został 
skonsultowany z organizacjami pozarządowymi w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, został zamieszczony na platformie konsultacji społecznych. Termin 
zgłaszania opinii do projektu uchwały ustalono na okres od 22.09.2015 r. do 07.10.2015 r. 
Organizacje społeczne nie wniosły żadnych uwag i opinii do projektu przedmiotowej uchwały. 
 
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 ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 
wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.2. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował zebranych, że pod opiniowanie Komisji 
skierowany został projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie: uchylenia uchwały nr 
XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania, 
poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta 
Katowice. Pan Przewodniczący odczytał treść pisma Prezydenta Miasta Katowice dotyczącego ww. 
projektu uchwały, proponując jednocześnie by Komisja zgodnie z prośbą zawarta w piśmie 
wstrzymała się z wydaniem opinii do niniejszego projektu do czasu uzyskania opinii Prezydenta 
Miasta w powyższym zakresie.    
 
Ad. 4.3. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  zwrócił się z prośbą o przestawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty 
prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz 
zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice. 
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że przygotowanie projektu 
uchwały wynika z konieczności dostosowania dotychczasowej uchwały Nr LIX/1328/06 do 
znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., 
a które stanowiły podstawę do jej podjęcia. W projekcie zmieniono brzmienie § 2 wskazując, iż 
stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę od zaległości 
podatkowych, która wynosi 50 % stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawki 
odsetek za zwłokę ogłaszane są przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
Zmiany te nie powodują zmiany wysokości stawki opłaty prolongacyjnej, lecz jedynie sposób 
określenia jej wysokości. 
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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 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub 
odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód 
budżetu miasta Katowice, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie 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 określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie miasta Katowice. 
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że górne granice stawek 
kwotowych w podatku od nieruchomości określone w art. 5 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych zgodnie z art. 20 ust. 1, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie 
zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast górne granice stawek kwotowych ogłasza 
w drodze obwieszczenia Minister właściwy do spraw finansów publicznych. Powyższe dane są 
publikowane w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik 
w pierwszym półroczu 2015 w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 %. 
Zaproponowane w projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości na rok 2016 zostały 
określone na poziomie stawek obowiązujących na terenie Miasta Katowice w roku 2015. Stawki te 
są niższe od maksymalnych ogłoszonych na rok 2016 w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 
05.08.2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. 
W proponowanym projekcie uchwały uwzględniono zmianę przepisów ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych wprowadzoną ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, polegającą na nadaniu nowego brzmienia 
art. 5 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych o treści 
„od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni ” . Ponadto proponowany projekt uchwały 
uwzględnia także nową stawkę podatku od nieruchomości od gruntów, wynikającą z dodania w art. 
5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych litery „d” w 
brzmieniu: „niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 
lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od od 1 
m2 powierzchni". Niezastosowanie stawek maksymalnych wynikających z obwieszczenia Ministra 
Finansów spowoduje skutek w wysokości 10 471 026 zł. Przyjęcie zaproponowanych stawek 
pozwoli na realizację zaplanowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2016 
w kwocie 213.500 000 zł. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
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FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących 
na terenie miasta Katowice, jednogłośnie - 8 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 określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie miasta Katowice. 
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że górne granice stawek 
kwotowych w podatku od środków transportowych określone w art. 10 ust.1 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych zgodnie z art. 20 ust. 1 obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają 
corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają 
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na 
podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast górne granice stawek 
kwotowych ogłasza w drodze obwieszczenia Minister właściwy do spraw finansów publicznych. 
Powyższe dane są publikowane w Dzienniku Urzędowym RP ,,Monitor Polski". Ogłoszony przez 
Prezesa GUS wskaźnik w pierwszym półroczu 2015 w stosunku do pierwszego półrocza 2014r. 
wyniósł 98,8 %. W załącznikach do ustawy od 1-3 określono również stawki minimalne dla 
poszczególnych rodzajów pojazdów. Jeżeli górna granica stawki określonej w art.10 ust.1 wyżej 
wymienionej ustawy jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, przyjmuje się stawkę 
określoną w załącznikach do ustawy. Zaproponowane w uchwale stawki podatku od środków 
transportowych uwzględniają wymogi ustawowe zawarte w art. 10 i 20 b ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, które nie stanowią pomocy de minimis. W projekcie uchwały proponuje się 
pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na poziomie stawek obowiązujących 
w roku 2015 ponieważ wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych nie wzrósł. Zaproponowane 
stawki są niższe od górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określonych 
w obwieszczeniu Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Propozycja powyższa 
stanowi kontynuację polityki podatkowej zaproponowanej w roku 2011 stawiającej na 
proaktywizację, a zarazem stabilne zasady opodatkowania środków transportowych na terenie 
miasta Katowice w perspektywie długoletniej do 2016 roku. Zaproponowane stawki podatku od 
środków transportowych uwzględniają również, tak jak dotychczas preferencyjne stawki dla 
pojazdów posiadających certyfikaty Euro, co ma na celu uwzględnienie parametrów pojazdów i ich 
wpływ na środowisko naturalne. W uchwale uwzględniono również zmianę brzmienia art. 10 ust. 1 
pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzoną ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw w zakresie nowego 
podziału klas autobusów ze względu na liczbę miejsc do siedzenia. Zaproponowany wariant stawek 
podatku od środków transportowych spowoduje skutek z tytułu niezastosowania stawek 
maksymalnych w wysokości 8.418.571 zł i równocześnie pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych 
z tego tytułu na rok 2016 dochodów w wysokości 11.350.000 zł.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 
obowiązujących na terenie miasta Katowice, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.6. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków 
i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny 
oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. 
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że zmiana uchwały 
spowodowana jest wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 25.06.2015r. 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej zmiany 
przepisów: 

 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, 

 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, 

 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. 
Dodatkowo ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji wprowadzono w ustawie z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych zmianę polegającą na dodaniu w art. 5 ust. 1 
w pkt 1 litery „d” w brzmieniu „od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 
o którym owa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmująca 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni”. Wobec powyższego wprowadzono stosowne zapisy we 
wzorach formularzy. W niżej wymienionych wzorach formularzy dokonano następujących zmian: 

 w deklaracji na podatek od nieruchomości (w części D.1.2) oraz informacji w sprawie 
podatku od nieruchomości (w części E.1.2) „Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania (z 
wyjątkiem zwolnionych)”treść: powierzchnia gruntów „pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych” zmieniono na treść: „pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych” oraz dodano rubrykę z treścią: powierzchnia gruntów: „niezabudowanych 
objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. 
o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r., poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni” 

 w deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego w części E.„Dane 
dotyczące użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne lub niestanowiących 
gospodarstwa rolnego (z wyjątkiem zwolnionych)”dodano rubryki o treści: „grunty 
zadrzewione i zakrzewione” oraz „rowy” sklasyfikowane jako I, II, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb 

 w deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego w części E.„Dane 
dotyczące lasów niepodlegających zwolnieniu” usunięto rubrykę o treści: „lasy ochronne”. 
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Radny Michał LUTY zapytał jak długo obowiązywały poprzednie wzory formularzy.  
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że obowiązywały one 
przez dwa lata.  
 
Radny Borys PRONOBIS zapytał skąd wynika zmiana w klasyfikacji autobusów do 22 miejsc 
i powyżej 22 miejsc.   
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że jest to zmiana 
ustawowa.  
 
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 określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na 
podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na 
podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.7. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że zmianę 
uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania uzasadnia się podpisaniem nowych umów na 
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych po przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
w których nastąpiła zmiana ceny za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w dni robocze i wolne od pracy oraz nastąpiła zmiana realizatorów usług, a nowe 
umowy obowiązują od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 r. Projekt uchwały skonsultowano 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku 
publicznym i o wolontariacie poprzez przesłanie e-mailem informacji o możliwości wnoszenia uwag 
i propozycji oraz zamieszczenie projekt uchwały w dniach od 16.10.2015 r. do 30.10.2015 r. na 
stronie portalu miejskiego oraz na Platformie Konsultacji Społecznych. Do projektu uchwały nie 
wniesiono uwag. 
 
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 
zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
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opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, jednogłośnie - 8 głosów 
„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.8. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 
realizowanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że zmiana 
podziału środków na poszczególne zadania wynika z przewidywanego niższego wykonania planu 
w zadaniach: 1. w § 1 pkt 3) uchwały: „zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla 
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu” – zmniejszenie 
o kwotę 35 zł, wynika z rozliczenia zawartych umów o organizację staży u pracodawców, 2. w § 1 
pkt 4) uchwały: „zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi 
niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem 
oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika 
niepełnosprawnego na stanowisku pracy” – zmniejszenie o kwotę 9 624 zł, pozostała kwota wynika 
z rozliczenia zawartych umów w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego 
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się 
z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez 
pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy, 3. w § 1 pkt 9) uchwały: „dofinansowanie 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” – zmniejszenie o kwotę 1 624 zł, po 
rozliczeniu imprez zmniejszyły się wydatki w stosunku do zaplanowanych w umowach, 4. w § 1 pkt 
10) uchwały: „dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika”– 
zmniejszenie o kwotę 400 zł, nie wpłynął wniosek na pokrycie kosztów tłumacza, na który 
przysługiwałoby dofinansowanie. Kwotę wynikającą z przesunięć między zadaniami: 11 683 zł. 
przeznacza się na: 1. w § 1 pkt 6) uchwały: „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” – zwiększenie o kwotę 11 683 zł. ze względu na 
wciąż wpływające wnioski dotyczące tego świadczenia oraz na dużą ilość wniosków złożonych. 
 
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 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2015 r. ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.9. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2015. 
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Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że dyrektorzy katowickich jednostek 
oświatowych zwrócili się z wnioskami o dokonanie przesunięcia środków finansowych w obrębie 
planu finansowego przyznanego danej jednostce oświatowej w zakresie dokształcania 
i doskonalenia nauczycieli lub na bieżące potrzeby szkół. Przeniesienia środków dokonano na 
wniosek Dyrektorów: Miejskich Przedszkoli nr 6, 15, 38, 41, 45, 52, 66, 74, 94, 97, Zespołów 
Szkolno-Przedszkolnych nr 1, 3, 4, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo 
Słyszących, Szkół Podstawowych Nr 9, 11, 19, 29, 31, 37, 42, 48, 51, 53, Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7, Gimnazjów nr 13, 20, 21, Zespołów Szkół Ogólnokształcących nr 1, 3,II 
Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, V Liceum Ogólnokształcącego, 
Technikum nr 8, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół 
Poligraficzno-Mechanicznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołów Szkół nr 1, 2, 4, Zespołu 
Szkół Zawodowych im. R. Mielczarskiego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych, Śląskich 
Technicznych Zakładów Naukowych, Zespołów Szkół Specjalnych nr 6, 7, 12, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, 3, 5, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Młodzieżowego 
Domu Kultury, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Ponadto, na wnioski dyrektorów katowickich 
jednostek oświatowych wprowadza się nowe kierunki studiów podyplomowych: „Porozumiewanie 
się osób niemówiących w praktyce terapeutycznej – alternatywne metody komunikacji” (wniosek 
dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 67), „edukacji i wspierania osób z autyzmem, zespołem 
Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi” (wniosek dyrektora Miejskiego 
Przedszkola nr 67), „Alternatywne i wspomagające metody komunikacji” (wniosek dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących), „Wychowanie do życia 
w rodzinie i edukacja zdrowotna” (wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9) uwzględnia się 
dokonując rozszerzenia „Wychowania do życia w rodzinie i edukacji prozdrowotnej” na 
„Wychowania do życia w rodzinie, edukacji zdrowotnej i prozdrowotnej”, „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy” (wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9) oraz „Psychologia w sporcie pozytywnym 
dzieci i młodzieży” (wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 53). Powyższe zmiany uwzględnia się 
w załączniku do uchwały Rady Miasta Katowice nr VII/125/15 Rady Miasta Katowice z dnia 1 
kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2015. Kwotę 
wyodrębnioną na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ustala się w wysokości 0,63 
% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał ile pieniędzy wydano na dokształcanie 
nauczycieli, a ile zostało do końca roku.  
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że przewidywane są niewykonania 
w tym zakresie. Po podjęciu przez Radę Miasta niniejszej uchwały dyrektorzy będą mogli 
zrealizować nowe kierunki dokształcania. Czyli głownie opłaty czesnego za nauczycieli, którzy 
podejmują naukę w bieżącym roku akademickim.  
   
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy te płatności będą rozłożone na rok 
bieżący i przyszły. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK potwierdził, że taki będzie układ płatności. 
W przyszłym roku będzie bowiem kontynuacja na kolejny semestr studiów podyplomowych. Tak 
planowana jest corocznie ta uchwała.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy nie lepiej uchwalać to dofinansowanie 
w cyklu roku akademickiego? 
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Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że Wydział obowiązuje rok 
budżetowy.  
 
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 
zmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice na 
rok 2015, w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.10. 
 
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 2015 rok.  
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zmian budżetu miasta 
Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 1.048.841 zł z tytułu: 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 1.048.841 zł, w tym: 

 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w związku z wpływami z najmu 
(700.000 zł), zwrotem opłaty sądowej (112.179 zł) oraz odszkodowaniami za 
zniszczone mienie (61.736 zł) – 873.915 zł, 

 placówki oświatowe w związku z: odszkodowaniami za zniszczone mienie (6.057 zł), 
wpływami z opłat za egzamin maturalny (72.105 zł), zwrotem kosztów zakupu 
pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego (109 zł), 
nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli (47.754 zł) oraz stypendiami 
Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych (28.896 zł) – 154.921 
zł, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z odszkodowaniem za zniszczone 
mienie – 1.500 zł, 

 Dom Dziecka „Stanica” (16.505 zł) i Dom Pomocy Społecznej „Przystań” (2.000 zł) 
w związku z darowiznami pieniężnymi – 18.505 zł, 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 6.386.127 zł z tytułu: 

 środków z funduszy strukturalnych – 1.984.724 zł na realizację projektów: 

 „Międzynarodowe Centrum Kongresowe” (EFRR) – 44.362 zł, 

 „Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej” 
(EFRR) – 1.010.356 zł  

celem dostosowania do otrzymanego dofinansowania, 

 „Start w praktykę – rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej 
szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach” (EFRR) w związku 
z przesunięciem realizacji na 2016 rok – 930.006 zł, 

 części oświatowej subwencji ogólnej powiatowej zgodnie z decyzją 
ST5.4750.359.2015.BKU.2 Ministra Finansów z dnia 20 października 2015 r. – 4.383.003 
zł, 
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 środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu 
„Komunikacja i prezentacja umiejętności uczniów ze szkół średnich” w związku z 
przesunięciem realizacji na 2016 rok – 18.400 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 3.561.863 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Przebudowa strefy 
śródmiejskiej miasta Katowice” w związku z rozliczeniem powykonawczym i wypłatą 
odszkodowań za grunty zajęte pod drogi – 1.393.145 zł, 

 pokrycie kosztów postępowań sądowych związanych z windykacją należności przez 
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ze zwrotów opłaty sądowej) – 112.179 zł, 

 remonty i naprawy w budynkach zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej (ze środków odszkodowań za zniszczone mienie) – 61.736 zł, 

 wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 
zgodnie z wyrokami sądowymi orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników – 730.000 
zł, 

 zwiększenie wkładu własnego dla Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych 
z funduszy strukturalnych – 1.018.831 zł: 

 „Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej” – 
1.010.356 zł, 

 „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach” – 8.475 zł, 

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

 opłatę za egzamin maturalny uczniów III Liceum Ogólnokształcącego – 72.105 zł, 

 zakup pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia poprawkowego egzaminu 
zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 (ze środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) – 
109 zł, 

 nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli – 47.754 zł, 

 modernizację sposobu ogrzewania w Miejskim Przedszkolu Nr 38 – 50.000 zł, 

 zakup wyposażenia oraz biletów na wycieczki dla wychowanków Domu Dziecka 
„Stanica” (ze środków darowizn) – 17.375 zł, 

 zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 
„Przystań” (ze środków darowizny) – 2.000 zł, 

 naprawę zniszczonego mienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ze środków 
odszkodowania) – 1.500 zł, 

 stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 28.896 zł, 

 udzielenie dotacji celowej dla miejskich instytucji kultury celem realizacji zadań 
wskazanych przez Rady Jednostek Pomocniczych – 20.176 zł: 

 RJP nr 8 Osiedle Witosa: zakup nowości książkowych dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Filia nr 12 – 3.176 zł, 

 RJP nr 12 Koszutka: zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 11 – 
2.000 zł, 

 RJP nr 17 Giszowiec: impreza bożonarodzeniowa w plenerze (Miejski Dom Kultury 
„Szopienice-Giszowiec”) – 15.000 zł, 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 11.766.591 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Budowa układu drogowego 
w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki” w związku z przesunięciem środków na 2016 rok – 
950.000 zł, 

 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie 
ekspertyz, analiz i opinii – 610.000 zł, 
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 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 
8.160.479 zł: 

 „Międzynarodowe Centrum Kongresowe” (EFRR – 44.362 zł, wkład własny – 
6.011.636 zł) – 6.055.998 zł, 

 „Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej” 
(EFRR) – 1.010.356 zł, 

 „Start w praktykę – rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej 
szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach” (EFRR – 930.006 zł, wkład 
własny – 164.119 zł) – 1.094.125 zł, 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków 
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Komunikacja i prezentacja 
umiejętności uczniów ze szkół średnich” (MFW – 18.400 zł, wkład własny – 4.600 zł) – 
23.000 zł, 

 świadczenia z pomocy społecznej w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa 
w wysokości wyższej niż zaplanowano – 2.000.000 zł, 

 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania 
na środowisko – 23.112 zł 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 2.867.442 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 2015 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków 
w kwocie 500.820 zł celem: 

 zapewnienia prawidłowego procesu dotowania niepublicznych jednostek systemu oświaty 
(przeniesienie między działami) – 484.920 zł, 

 realizacji zadań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka w trybie tzw. małych grantów (przeniesienia między działami) – 3.400 zł 

 uzupełnienia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników 
zatrudnionych w świetlicach szkolnych (przeniesienie między działami) – 12.500 zł. 

Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok: 

 Szkoły Podstawowej Nr 20 o kwotę 2.065 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu 
odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na zakup usługi remontowej, 

 Gimnazjum Nr 5 o kwotę 37.000 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu 
pomieszczeń z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (10.500 zł), opłaty za 
media (3.500 zł), zakup pomocy naukowych (17.000 zł), zakup usług remontowych (5.000 zł) 
oraz usług komunalnych zł), 

 II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 5.390 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu 
najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (4.390 zł) oraz 
opłaty za media 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 2015 rok, jednogłośnie - 8 głosów 
„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.11. 
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-
2035. 
 
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 2015-2035, 
jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5. Korespondencja. 
 
Ad 5.1. Odpowiedź na zapytanie Pana radnego Marka Nowary dotyczące lodowisk sezonowych.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na zapytanie Pana 
radnego Marka Nowary dotyczące lodowisk sezonowych.  
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad 5.2. Odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów 

Stróżów o ujęcie w planie budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu 
Młodzieżowego. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów o ujęcie w planie budżetowym 
sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego. Pan Przewodniczący zapytał czy 
w ciągu roku jest możliwość pozyskania takiej ilości środków by sfinansować ww. Klub.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że byłoby to 
zupełnie nowe zadanie, ponieważ do chwili obecnej nie dofinansowujemy Klubu. Klub był 
finansowany ze środków unijnych. Jednak umowa i środki się skończyły. W związku z powyższym 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów wystąpiło z wnioskiem by to 
miasto finansowało te zadania. Miasto takiej umowy nie miało, a umowy, które są zwarte na 
placówki wsparcia dziennego są umowami wieloletnimi i zostały wprowadzone do WPF. Będą one, 
zatem kontynuowane. W roku bieżącym nie przewidywaliśmy ogłoszenia otwartego konkursu ofert. 
Wybór realizatorów następuje, bowiem w drodze konkursu ofert.  W związku z powyższym 
planujemy przedłużenie w formie aneksu do umowy, umów zawartych w wyniku postępowań 
konkursowych przeprowadzonych w latach ubiegłych i na to mamy zabezpieczone środki finansowe 
w WPF. Jeżeli w trakcie roku powstaną jakieś oszczędności czy jakaś organizacja zrezygnuje 
z realizacji zadania to wówczas uwolnione zostaną środki i będzie można ogłosić konkurs. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że przydzielenie tych środków musi być 
w perspektywie wieloletniej. Jeśli ten klub był finansowany ze środków unijnych to takich klubów 
może się w pejzażu miasta pojawić więcej, które pozbawione środków unijnych przyjdą po pomoc 
do miasta.    
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu, przestawionymi wyjaśnieniami i przyjęła go do 
wiadomości. 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/19.11.2015/CCF20151030_0003.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/19.11.2015/CCF20151105_0001.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/19.11.2015/CCF20151105_0001.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/19.11.2015/CCF20151105_0001.pdf


- PROJEKT - 

20 

 

Ad. 6. Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że na kolejnym posiedzeniu komisji 
w dniu 10 grudnia 2015 r. przyjmowany będzie plan pracy Komisji Budżetu na rok 2016. Wszyscy 
Państwo otrzymali ramowy plan do przemyślenia i wypełnienia ewentualnymi propozycjami 
tematów, nad którymi Komisja powinna pochylić się w roku przyszłym. Pan Przewodniczący zwrócił 
się z prośbą by propozycje zgłaszać do Biura Rady Miasta.           
 
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.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Protokołowała  
 
 
Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
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