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BRM.0012.3.11.2015.KJ  
 
 
Protokół Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
 
Data posiedzenia: 10.12.2015 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:30 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 10 ogółem).  
 
Radni nieobecni: 
 

1. Krystyna SIEJNA 
2. Małgorzata SMOLEŃ 

 
Zaproszeni goście: 
  

1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA  
2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 
3. Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA - WALASEK 
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ 
5. Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN 
6. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 
7. Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Teresa JAROMIN  

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – przedstawiciel mediów  
2. Pan Andrzej NAJDROWSKI Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota - 

Panewniki 
 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji wniosków do budżetu 2016 roku 

zgłoszonych przez Radnych, Komisje Rady Miasta oraz Rady Jednostek Pomocniczych.  
3. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na 2016 rok. 
4. Opinie komisji branżowych Rady Miasta do projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok 
5. Opinia Komisji Budżetu do projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na 2016 rok. 
5.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035. 
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5.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Katowice na 2016 rok wraz z ERRATĄ. 

5.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu zadań 
społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok 

6. Plan pracy komisji na rok 2016. 
7. Opiniowanie projektów uchwał. 

7.1. 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. 

7.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa 
w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą 
lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 

7.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa 
w nabyciu budynku mieszkalnego na rzecz jego dzierżawców wraz z oddaniem 
w użytkowanie wieczyste gruntu. 

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

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

7.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 

7.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, 
dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 

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

7.9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wykazu 
planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku 
ujętego w tym wykazie. 

8. Korespondencja 
8.1. Pismo Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w sprawie 

ujęcia w planie budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.  
9. 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 10/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 19.11.2015 r. był dostępny 
do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta 

http://www.katowice.eu/
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Katowice w zakładce Komisja Budżetu Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa 
radnych poddał projekt protokołu Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 
19.11.2015 r. pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta został przyjęty jednogłośnie – 7 głosów 
„za”. 
 
Ad. 2. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji wniosków do budżetu 2016 roku 

zgłoszonych przez Radnych, Komisje Rady Miasta oraz Rady Jednostek Pomocniczych. 
(Załącznik nr 1) (Załącznik nr 2) (Załącznik nr 3)  

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że łącznie w bieżącym roku do 
projektu budżetu na 2016 rok zostało złożonych blisko 700 wniosków radnych Rady Miasta 
Katowice, Komisji Rady oraz Rad Jednostek Pomocniczych i dodatkowo 40 inicjatyw mieszkańców. 
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone. Do wszystkich wniosków nieuwzględnionych zgodnie 
z przyjętą procedurą informacje pisemne zostały przygotowane i przekazane wnioskodawcom.       
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER 
stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad. 3. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały budżetowej i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na 2016 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER odczytał zebranym treść uchwał III Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 

 Nr 4200/III/146/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice 
projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami 
informacyjnymi, 

 Nr 4200/III/147/2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego 
w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Miasta Katowice, 

 Nr 4200/III/148/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice 
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2035.   

 
Komisja zapoznała się z treścią przedstawionych dokumentów i przyjęła je do wiadomości. 
 
Ad. 4. Opinie komisji branżowych Rady Miasta do projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym opinie komisji branżowych 
Rady Miasta do projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok. Pan Przewodniczący dodał, że  
Komisja Rozwoju Miasta w dniu 17 listopada 2015 r., Komisja Górnicza w dniu 30 listopada 2015 r., 
Komisja Edukacji w dniu 02.12.2015 r., Komisja Polityki Społecznej w dniu 03.12.2015 r., Komisja 
Kultury, Promocji i Sportu w dniu 07.12.2015 r., Komisja Infrastruktury i Środowiska w dniu 
09.12.2015 r. wydały pozytywne opinie do wspomnianego projektu. 
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.12.2015/Rejestr_wniosk%c3%b3w_zg%c5%82oszonych%20przez%20Radnych_do%20bud%c5%bcetu%20na_2016.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.12.2015/Rejestr_wniosk%c3%b3w_zg%c5%82oszonych%20przez%20RJP_do%20bud%c5%bcetu%20na_2016.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.12.2015/Rejestr_wniosk%c3%b3w_zg%c5%82oszonych%20przez%20Stowarzyszenia_do%20bud%c5%bcetu%20na_2016.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.12.2015/Uchwa%c5%82y%20RIO%202016.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.12.2015/Uchwa%c5%82y%20RIO%202016.pdf
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Ad. 5. Opinia Komisji Budżetu do projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Katowice na 2016 rok. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że na poprzednim posiedzeniu Komisja 
szczegółowo zapoznała się z projektami uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia: 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 oraz budżetu miasta 
Katowice na 2016 rok. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił zebranym treść opinii Komisji 
Budżetu do projektu uchwały DS 372/15 Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Katowice na 2016 rok oraz do projektu uchwały DS 371/15 Rady Miasta Katowice w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035. Wobec braku 
uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Pan Przewodniczący poddał projekt ww. opinii pod 
głosowanie. 
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem „Opinii do projektu uchwały DS 372/15 
Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok oraz do 
projektu uchwały DS 371/15 Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035”, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
opinii. 
 
Ad. 5.1. 
 
W kolejności Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-
2035. 
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035, 
w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.2. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie z czym związana 
jest przedłożona do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok 
errata.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że errata dotyczy części objaśnień do 
wydatków zadań własnych- dział 926 Kultura fizyczna. W zadaniu „utrzymanie MOSiR wraz z 25 
obiektami, którymi zarządza” do pozycji „zadania bieżące” nie wliczono kwoty 13.809.370 zł 
dotyczącej „pozostałych wydatków bieżących”, co spowodowało dodatkowe niewłaściwe 
podsumowanie w niestepujących pozycjach dział 926 (oraz porównanie do PW 2015 r. kwotowo i 
procentowo), wydatki bieżące (oraz porównanie do PW 2015 r. kwotowo i procentowo), zadania 
gminy.  
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Katowice na 2016 rok wraz erratą pod głosowanie. 
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.12.2015/Opinia%20RMS%20do%20projektu%20bud%c5%bcetu.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.12.2015/Opinia%20RMS%20do%20projektu%20bud%c5%bcetu.pdf
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Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok oraz erratą do niniejszego projektu 
uchwały, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z przedłożoną erratą. 
 
Ad. 5.3. 
 
Jako ostatni Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok. 
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie przyjęcia Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2016 rok, 
w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na 
zaopiniowaniu projektów uchwał i omówieniu korespondencji, a dopiero w dalszej kolejności 
procedowanie nad planem pracy Komisji Budżetu Miasta na 2016 rok.  
 
Radni przez aklamację przyjęli zaproponowaną przez Pana Przewodniczącego zmianę.  
 
Ad. 7. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 7.1. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym kolejny punkt porządku obrad 
dotyczący opiniowania 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, informując jednocześnie, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęło stanowisko Prezydenta 
Miasta w przedmiotowej sprawie. Pan Przewodniczący dodał, że po rozmowie z przedstawicielem 
uchwałodawców będzie proponował by Komisja zdjęła ten punkt z porządku obrad dzisiejszego 
posiedzenia. Mając jednak w pamięci deklarację również ze strony prezydenckiej, że ten projekt 
zostanie omówiony w trakcie roku, za miesiąc, dwa tak by nie naruszać budżetu, który tą opłatę 
targową zawiera. 
 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA dodała, że jeśli Rada Miasta chciałby podjąć 
taką uchwałę to doprowadziłoby to do niespójności dokumentów. Uchwała budżetowa jest 
uchwałą zasadniczą, najważniejszą. Istnieje zatem obawa, że Regionalna Izba Obrachunkowa 
wniosłaby uwagi do uchwały budżetowej, że jest niezgodność, albo uchyliłaby tą uchwałę.  Ponadto 
jeden organ nie może podejmować dokumentów sprzecznych ze sobą.  Pani Skarbnik podkreśliła, 
że wszelkie rodzaje podatków i opłat lokalnych, co do zasady, jeżeli stwarzają możliwość ulgi dla 
mieszkańców nie stanowią uchybienia chyba, że w trakcie roku podejmowano by jakieś uchwały, 
które by stanowiły dodatkowe obciążenia dla mieszkańców. Pani Skarbnik dodał, że 
z przeprowadzonych analiz wynika, że opłatę targową płaci tylko 30% mieszkańców Katowic.  
Zgodnie z prawem nie jest to obligatoryjna opłata. Zdaniem Pani Skarbnik należy jednak zachować 
równowagę w budżecie pomiędzy dochodami, a wydatkami.   
 

Radny Michał LUTY zapytał, jakie są roczne wpływy z opłaty targowej w mieście Katowice. 
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Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że jest to kwota rzędu 2 mln zł 
rocznie. Jest jednak jeszcze kwestia zatrudnienia inkasentów. Jeśli nie będzie opłaty to również 
stanowiska inkasentów staną się zbędne i nastąpią zwolnienia. Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą 
o czas na dogłębne przeanalizowanie likwidacji tej opłaty wraz z  jej wszystkimi skutkami.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że temat ten jest nie tylko tematem 
finansowym, ale również społecznym. Stawki opłaty targowej są elementem wali z nielegalnym 
handlem, który nam czasem doskwiera na ulicach miasta. Stosując maksymalne stawki opłat 
targowych mogliśmy w pewnych okresach czasu uporządkować problem nielegalnego handlu. 
Sprawa jest zatem wieloaspektowa i na spokojnie po dyskusji budżetowej wrócilibyśmy do niej jeśli 
będzie taka zgoda komisji.   
 
Radny Maciej BISKUPSKI zapytał ile osób jest zatrudnianych, jako inkasenci do poboru opłaty 
targowej, zatem ilu osób dotknęłyby potencjalne zwolnienia.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że obecnie jest 12 inkasentów.  
 
Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że z tego co Pan Przewodniczący powiedział, wynika, że 
komisja wróci do tego tematu przy pierwszych zmianach w budżecie w przyszłym roku.   
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że być może będzie to pierwsza lub druga 
zmiana w budżecie. Z wypowiedzi Pani Skarbnik wynikałoby, że ta niespójność polegałaby na tym, 
że gdybyśmy zmienili na sesji budżetowej uchwałę budżetową likwidując opłatę targową, byłaby 
niespójność pomiędzy opinią RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie 
uchwały budżetowej, który zawierał opłatę targową a tym co ewentualnie uchwalimy na 2016 rok.     
 

Radny Witold WITKOWICZ poprosił o przygotowanie na piśmie informacji ile podmiotów 
bezpośrednio i pośrednio płaci opłatę targową obowiązującą na terenie miasta Katowice.   
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Radni, jednogłośnie - 8 głosów „za” - przychylili się do wniosku Pana Przewodniczącego.  
 
Ad. 7.2. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przestawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali 
użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem 
w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 
najemcy 2 lokali użytkowych - garaży oraz dzierżawcy 2 nieruchomości zabudowanych garażami 
zwrócili się z wnioskami o ich nabycie. Dwa garaże objęte są umowami najmu zawartymi na czas 
nieokreślony i usytuowane są w budynkach mieszkalno - użytkowych przy ul. Koszalińskiej 35 i ul. 
Broniewskiego 3, w których funkcjonują już Wspólnoty Mieszkaniowe. Dwa garaże użytkowane są 
na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas nieokreślony i wybudowane zostały ze środków 
własnych dzierżawców lub ich poprzedników prawnych na podstawie stosownych pozwoleń 
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budowlanych. Garaże te usytuowane są na wydzielonej działce, w zespole 10 garaży przy ulicy 
Zamkowej, w którym 5 garaży zostało już uwłaszczonych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 
gruntu oraz w zespole 60 garaży przy ulicy Przedwiośnie, w którym 27 garaży zostało już 
uwłaszczonych lub zbytych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż ww. lokali wymaga 
uzyskania zgody Rady Miasta Katowice, w zakresie przyznania pierwszeństwa w nabyciu ich 
najemcom lub dzierżawcom. Wraz ze sprzedażą lokali nastąpi sprzedaż lub oddanie w użytkowanie 
wieczyste udziałów w gruncie. Rada Miasta Katowice dotychczas, w świetle obowiązujących 
przepisów prawa w okresie od 26 lipca 2010 r. do 29 maja 2015 r. podjęła już 19 uchwał w sprawie 
przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabyciu 28 lokali użytkowych i 181 lokali 
użytkowych – garaży. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub 
dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie, 
jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 7.3. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przestawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku 
mieszkalnego na rzecz jego dzierżawców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że miasto 
Katowice jest właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Antoniego, oznaczonej jako działka nr 
1674/55 o powierzchni 591 m2. Nieruchomość ta użytkowana jest na podstawie umowy dzierżawy 
nr 5622/735/99 zawartej w dniu 02.11.1999 r. na okres 30 lat, z przeznaczeniem pod budowę 
budynku mieszkalnego. Na dzierżawionej nieruchomości Dzierżawcy wznieśli budynek mieszkalny 
jednorodzinny w oparciu o pozwolenie na budowę. Dzierżawcy zwrócili się z wnioskiem o nabycie 
dzierżawionej nieruchomości. Dzierżawcy wybudowali dom dla niepełnosprawnej wnuczki, która 
urodziła się z rozszczepem kręgosłupa, w oparciu o zaciągnięte w bankach kredyty. Z uwagi na 
trudną sytuację rodzinną i finansową dzierżawcy wnoszą o oddanie gruntu w użytkowanie 
wieczyste. Sporządzony przez Agencję Nieruchomości i Budownictwa „ Promiks " Sp. z o. o. na 
zlecenie WGM operat szacunkowy z dnia 03.09.2015 r. określa wartość nakładów poniesionych 
przez dzierżawców na przedmiot dzierżawy w wysokości 242.147,00 zł, natomiast prawo własności 
gruntu w wysokości 129.701,00 zł. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, dla 
którego obecnie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej określonej w "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" - II edycja przedmiotowa nieruchomość 
zlokalizowana jest w obrębie jednostki urbanistycznej T.18 w obszarze zabudowy mieszkaniowej 
niskiej - symbol MN1. W świetle obowiązujących przepisów art. 34 ust. 6-6b ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zbycie nieruchomości na rzecz ich dzierżawców 
wymaga uzyskania zgody Rady Miasta Katowice w zakresie przyznania pierwszeństwa.  
 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER podkreślił, że budynek dzierżawcy postawili własnym 
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sumptem.  
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego na rzecz jego 
dzierżawców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 7.4. 
 
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. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zmian budżetu miasta Katowice 
na 2015 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 7.519.499 zł z tytułu: 

 zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa za 
lata 2013-2014 – 52.162 zł, 

 podatku od nieruchomości w związku z uzyskaniem dochodów ponadplanowych– 5.500.000 
zł, 

 części oświatowej subwencji ogólnej gminnej zgodnie z informacją Ministra Finansów 
ST5.4750.605.2015.29g z 19 listopada 2015 r. (203.565 zł) i powiatowej zgodnie 
z informacjami Ministra Finansów: ST5.4750.593.2015.22p z 12 listopada 2015r. (120.000 
zł), ST5.4750.593.2015.23p z 12 listopada 2015 r.(1.169.415 zł), ST5.4750.605.2015.29p z 19 
listopada 2015 r. (176.201 zł) – 1.669.181 zł, 

 dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
(działanie 5.1.3.2) - refundacja wydatków poniesionych przez Miasto w 2011 roku, zgodnie z 
decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 27 października 2015 r. Nr FBI.3111.169.5.2015 – 
110.861 zł, 

 dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów 
wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia 
będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do 
publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 
prowadzonego przez miasto Katowice – refundacja za okres wrzesień - grudzień 2014 r.– 
160.567 zł, 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe tj.: Zakład Zieleni Miejskiej (7.571 zł), 
Dom Pomocy Społecznej Zacisze (1.611 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2.815 zł) 
w związku z otrzymaniem odszkodowań za zniszczone mienie oraz placówki oświatowe 
z tytułu środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za egzamin zawodowy (7.375 zł) 
i odszkodowań za zniszczone mienie (7.356 zł) – 26.728 zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 2.702.541 zł z tytułu: 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: " 
Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług 
społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 
43" – 2.702.541 zł. 
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w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2016 rok. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 7.626.058 zł przeznaczonych na: 

 zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z tytułu nadpłaconego podatku od 
nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa za lata 2013-2014 – 52.162 zł, 

 realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn." Miejski System Zarządzania -Katowicka 
Infrastruktura Informacji Przestrzennej" ze środków własnych Miasta – 64.074 zł, 

 zapewnienie właściwego procesu dotowania w niepublicznych placówkach oświatowych - 
1.500.000 zł, 

 uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym 
wynagrodzenia i pochodne (4.061.000 zł), zakup środków żywności (367.500 zł), energii 
i usług komunalnych (513.210 zł), dowożenie uczniów (263.000 zł) – 5.204.710 zł, 

 zakup pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w Zespole Szkół 
Zawodowych Nr 3 (329 zł) oraz Technikum Nr 8 (7.046 zł) ze środków otrzymanych od 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 7.375 zł, 

 wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzenia 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie 
w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia -120.000 zł, 

 naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych (7.356 zł), Domu Pomocy 
Społecznej Zacisze (1.611 zł), Zakładzie Zieleni Miejskiej (7.571 zł), Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej (2.815 zł) ze środków otrzymanych odszkodowań – 19.353 zł, 

 remont boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 67 – 40.000 zł, 

 uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe w związku z wypłatą nieplanowanych 
nagród jubileuszowych w Domu Pomocy Społecznej Zacisze – 8.184 zł, 

 uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji - koszty utrzymania nowej siedziby- 
600.000 zł, 

 udzielenie dotacji celowej dla miejskich instytucji kultury celem realizacji zadań wskazanych 
przez Rady Jednostek Pomocniczych – 10.200 zł: 

 Miejska Biblioteka Publiczna na realizację zadania zgłoszonego do dofinansowania przez 
RJP nr 6: zakup drukarki dla Filii nr 18 (2.300 zł), 

 Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec" na zadania zgłoszone do dofinansowania 
przez RJP 15: organizacja spotkania opłatkowego z seniorami dzielnicy (3 000 zł), 
dofinansowanie koncertu w kościele Św. Jadwigi w Szopienicach ( 1.100 zł), 

 Miejski Dom Kultury "Ligota" na zadanie zgłoszone do dofinansowania przez RJP 6: 
zakup namiotu z logo RJP (3.800 zł). 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 7.089.460 zł przeznaczonych na: 

 realizację zadań: "Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi”, w tym wyceny 
nieruchomości (180.000 zł), opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami 
(80.000 zł), "Prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte 
pod drogi publiczne" (650.000 zł) w związku z m.in. osiągnięciem znacznie niższych cen 
przetargowych, nadpłatą podatku od nieruchomości za lata poprzednie, niższym stopniem 
zaawansowania postępowań odszkodowawczych – 910.000 zł, 

 świadczenia społeczne (2.184.161 zł), dodatki mieszkaniowe (700.000 zł) oraz 
dofinansowanie do zadania zleconego (115.839 zł) w związku z mniejszą ilością wniosków 
o przyznanie świadczeń oraz otrzymaniem dotacji z budżetu państwa – 3.000.000 zł, 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia pn." Katowice miasto otwarte - działania 
inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla 
osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" ze środków funduszy 
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strukturalnych (2.702.541 zł) i budżetu miasta (476.919 zł) – 3.179.460 zł. 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 4.280.360 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 300.000 zł celem zapewnienia właściwego procesu dotowania w placówkach 
oświatowych. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o  uszczegółowienie kwestii loga RJP nr 6 
Ligota -  Panewniki. 
 

Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota - Panewniki Pan Andrzej NAJDROWSKI 
wyjaśnił, że zakup namiotu z logo RJP nr 6 Ligota - Panewniki za kwotę 3.800 zł ma służyć RJP 
podczas organizowania różnych imprez. Jeśli chodzi o samo logo to są to dwa herby Ligoty 
i Panewnik i napis Rada Jednostki Pomocniczej Nr 6 Ligota – Panewniki.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o wyjaśnienie kwestii zakupu drukarki dla 
potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 18 za kwotę 2.300 zł. 
 

Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota - Panewniki Pan Andrzej NAJDROWSKI 
wyjaśnił, że ta Fila MBP współpracuje m.in. Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła 
II. Biblioteka przygotowuje dla dzieci przebywających w szpitalu materiały do nauki. 
 

Radny Witold WITKOWICZ poprosił o wyjaśnienie kwestii uzupełnienia dotacji podmiotowej dla 
NOSPR z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji w kwocie 600.000 zł. 
 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zgodnie z porozumieniem miasto 
finansuje koszty korzystania z obiektu, czyli koszty utrzymania nowej siedziby. 
 
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 zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok, jednogłośnie - 8 głosów 
„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 7.5. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2015-2035. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że celem dostosowania planu 
w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych potrzeb 
dokonuje się zmian wydatków na ich realizację w latach 2015-2017 oraz zmian limitów zobowiązań 
zwiększenie limitów kwot wydatków o kwotę 951.584 zł przeznaczonych na: 

 realizację projektów majątkowych ze środków unijnych o kwotę 64.074 zł: 

 „Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" – 
zwiększenie 64.074 zł (w 2015 r.); 
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 programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta o kwotę 887.510 zł: 

 „Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" – zwiększenie 
887.510 zł (w 2015 r.) – środki zabezpieczone w budżecie roku 2015, dostosowanie 
przedsięwzięcia spowodowane, m. in. wyższą dotacją otrzymaną z budżetu państwa. 

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

 zmianie limitu wydatków przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego funduszami 
strukturalnymi w poszczególnych latach jego realizacji: 

  „Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług 
społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 
43" – zmniejszenie 140.000 zł (w 2015 r.), zmniejszenie 70.000 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 
210.00 zł (w 2017 r.); 

 zmianie limitu wydatków przedsięwzięcia majątkowego współfinansowanego funduszami 
strukturalnymi w poszczególnych latach jego realizacji: 

  „Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług 
społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 
43" – zmniejszenie 3.039.460 zł (w 2015 r.), zwiększenie 435.501 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 
2.603.959 zł (w 2017 r.). 

Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujmuje się w załącznikach 2a, 2b i 3 
do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planu 
roku 2015, celem dostosowania do zmian proponowanych na sesji uchwałą Rady Miasta w sprawie 
zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok. 
Ponadto dokonuje się korekty WPF po roku 2015 w zakresie: 

 dochodów bieżących i majątkowych w latach 2016-2017, wskutek zmian dokonanych w ramach 
przedsięwzięć współfinansowanych funduszami strukturalnymi, 

 wydatków bieżących i majątkowych w latach 2016-2017, w związku z zmianą limitów wydatków 
przedsięwzięć współfinansowanych funduszami strukturalnymi, 

 przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w celu 
zbilansowania budżetu w latach 2016-2017. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy proponowane zmiany nie spowodują 
zmiany danych wyjściowych do WPF na 2016 rok.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że tak jest skonstruowane prawo, że 
po 15 grudnia mamy do czynienia z dwoma dokumentami WPF. WPF od 2016-2035 ma już trochę 
inne założenia w oparciu o zaktualizowaną wiedzę i wskaźniki. Obecnie obowiązujący WPF, który 
straci moc obowiązywania z dniem 31 grudnia 2015 r. jest w oparciu o założenia wcześniej 
obowiązujące przy tworzeniu WPF.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że nie trzeba, co roku uchwalać WPF. 
Można uchwalić tylko zmiany do tego dokumentu wraz z projektem budżetu. Jest to dokument, 
który ma zachowaną ciągłość.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że wielokrotnie już podejmowane 
były dyskusje w tym zakresie. Z naszego punktu widzenia byłoby to dobre rozwiązanie. Jednak 
zgodnie z przepisami WPF przedkłada się nie później niż z datą przedłożenia projektu budżetu na 
obowiązujący rok. Jest to niedoskonałość. Samorządowcy o tym dyskutują szukając jakiegoś 
sensownego rozwiązania. Staramy się by te dokumenty były spójne na tą chwilę niestety nie 
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w pełnym zakresie nam się to udaje.  
 
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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035, 
jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 7.6. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla 
których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 
 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji Pani Wioletta STALA – WALASEK wyjaśniła, że w dniu 29 
października 2015 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę Nr XVII/306/15 w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, 
dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Tekst jednolity został określony 
w załączniku do w/w obwieszczenia i podczas tworzenia przedmiotowego dokumentu w aplikacji 
Legislator Magic doszło do oczywistej pomyłki przy kopiowaniu w ten sposób, że zmieniono 
przedmiot regulacji (tytuł załącznika) uchwały nr LII/1247/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 
2014 roku na: ,,w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto 
Katowice''. a winno być: ,,w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla 
których organem prowadzącym jest miasto Katowice''. Reasumując ,,system" przeanalizował 
wprowadzoną treść przedmiotu regulacji z Obwieszczenia Rady Miasta Katowice i przekopiował do 
załącznika, który stanowi tekst jednolity uchwały nr LII/1247/14 w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 
W związku z powyższym uchylenie uchwały nr XVII/306/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 
października 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla 
których organem prowadzącym jest miasto Katowice jest w pełni zasadne. 
 
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 uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym 
jest miasto Katowice, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
 
Ad. 7.7. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. 
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 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, 
jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 7.8. 
 
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: 

 w § 1 pkt 2) uchwały: „zwrot koszów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej” 
– zmniejszenie o kwotę 5 165 zł, wynika z rozliczenia zawartych umów o zwrot kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 

 w § 1 pkt 7) uchwały: „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych” – zmniejszenie o kwotę 246 zł, przesunięcie środków 
finansowych powstało z rozliczenia złożonych wniosków, 

 w § 1 pkt 8) uchwały: „dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” – 
zmniejszenie o kwotę 1 908 zł, przesunięcie środków finansowych wynika z weryfikacji 
kosztorysów powykonawczych w stosunku do zawartych umów. 

Kwotę wynikającą z przesunięć między zadaniami: 7 319 zł. przeznacza się na „w § 1 pkt 6) uchwały: 
„dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze” – zwiększenie o kwotę 7 319 zł. ze względu na wciąż wpływające wnioski dotyczące 
tego świadczenia oraz preferencje dotyczące zadań ukierunkowanych na trwałe, długookresowe 
rozwiązania poprawiające sytuację osób niepełnosprawnych”. 
 
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. 7.9. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków 
w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz 
określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że na listę wydatków 
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niewygasających budżetu miasta Katowice z upływem 2015 roku wpisano wydatki związane 
z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego realizowane przez: 
URZĄD MIASTA - 3 488 753,08 zł 
1. Wydział Transportu - 368 016,00 zł 

1.1. Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice - 368 
016,00 zł 
z uwagi na konieczność dostosowania ustaleń Planu do zapisów "Strategii Rozwoju Miasta 
Katowice 2030" 

2. Wydział Planowania Przestrzennego - 57 754,65 zł 
2.1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie ul. Damrota i ul. Granicznej - 7 995,00 zł 
2.2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Lwowskiej - 32 933,25 zł 
2.3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie ul. Raciborskiej, ul. Strzeleckiej i ul. Mikołowskiej - 16 826,40 zł 
z uwagi na opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów prac wynikające m.in. 
z ponownego wyłożenia planu do wglądu, wykonania dodatkowych prac celem końcowego 
odbioru, weryfikacji przekazanych danych 

3. Wydział Informatyki 1 935 487,41 zł 
3.1. Utrzymanie komputerowych stanowisk pracy - 198 657,30 zł 
3.2. Informatyzacja Urzędu Miasta - 1 736 830,11 zł 

z uwagi na późny termin podpisania umów i brak możliwości wykonania w terminie 
zaplanowanych prac 

4. Wydział Administracyjny - 131 504,22 zł 
4.1. Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku przy ul. Młyńskiej 4 - 131 504,22 zł 

z uwagi na późny termin podpisania umowy i brak możliwości wykonania w terminie 
zaplanowanych prac dotyczących dostawy mebli i sprzętu 

5. Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych - 250 000,00 zł 
5.1. Promocja Miasta Katowice poprzez organizację MŚ w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A 

- 250 000,00 zł 
z uwagi na późny termin uszczegółowienia harmonogramu imprez towarzyszących 

6. Wydział Kształtowania Środowiska - 258 490,80 zł 
6.1.  Budowa pomnika Prymasa Augusta Hlonda - 221 590,80 zł 

z uwagi na wykonanie dodatkowych prac zabezpieczających przed warunkami 
atmosferycznymi 

6.2. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej - pomnik Powstańców Śląskich - 36 900,00 zł 
z uwagi na ponowne wykonanie form rzeźbiarskich pomnika Powstańców Śląskich zgodnych 
z wymogami autorów 

7. Wydział Geodezji - 487 500,00 zł 
7.1. Prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 487 

500,00 zł 
z uwagi na wysoki stopień skomplikowania przedmiotu umowy oraz przepisów prawa 

POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE - 8 170 167,03 zł 
1. Miejski Zarząd Ulic i Mostów - 1 307 843,58 zł 

1.1. Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz 
budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Zaopusta - 1 044 680,79 zł 

z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz brak możliwości uzyskania zgody na 
wycinkę drzew w roku bieżącym 

1.2. Utrzymanie dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu - naprawa schodów 
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przejścia podziemnego pod ul. Mikołowską w rejonie ul. Gallusa - 105 395,99 zł 
z uwagi na późny termin podpisania umowy i dostarczenia materiałów oraz niekorzystne 
warunki atmosferyczne 

1.3. Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, starszych, z wózkami - przy 
wejściu do ROD "Radość" (budżet obywatelski) - 157 766,80 zł 
z uwagi na późny termin podpisania umowy oraz niekorzystne warunki atmosferyczne 

2. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 4 240 953,36 zł 
2.1. Modernizacja budynków komunalnych (zadania jednoroczne) - 409 091,62 zł 

z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargów lub zawarcia umów, brak dostępu do 
lokali, możliwość wystąpienia usterek przed odbiorem końcowym 

2.2. Modernizacja budynków komunalnych (w ramach WPI) - 1 880 110,21 zł 
z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji technicznej, prowadzenie przez 
wykonawcę robót niezgodnie z zapisami umowy i harmogramem, konieczność 
sporządzenia operatu geodezyjnego 

2.3. Budowa placu zabaw ze strefą fitness - ul. Koszarowa 8,8a-8c,10,10a i 10b,12,12a -12f, ul. 
Adamskiego 9,9a -9c,11,11a,13,13a -13e (w ramach WPI) - 50 000,00 zł 

z uwagi na późny termin podpisania umowy i brak możliwości wykonania w terminie 
zaplanowanych prac 

2.4. Budownictwo mieszkaniowe - komunalne (w ramach WPI) 1 901 751,53 zł 
z uwagi na opóźnienia wykonania prac w stosunku do harmonogramu robót i przesunięcie 
terminu płatności za nadzór inwestorski 

3. Miejskie Przedszkole Nr 47 - 59 897,43 zł 
3.1. Remont sanitariatów i natrysków - 59 897,43 zł 

z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargu 
4. Miejskie Przedszkole Nr 48 - 168 265,94 zł 

4.1. Remont tarasu i atrium - 168 265,94 zł 
z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargu oraz niekorzystne warunki 
atmosferyczne 

5. Miejskie Przedszkole Nr 50 - 41 483,69 zł 
5.1. Remont sanitariatów i natrysków - 41 483,69 zł 

z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargu 
6. Miejskie Przedszkole Nr 72 - 101 448,90 zł 

6.1. Modernizacja elewacji - 97 967,36 zł 
6.2. Inwestycje dotyczące kuchni - 3 481,54 zł 

z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargów, niekorzystne warunki atmosferyczne 
oraz długi czas oczekiwania na dostawę niektórych elementów 

7. Miejskie Przedszkole Nr 81 - 108 240,00 zł 
7.1. Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych - 108 

240,00 zł 
z uwagi na wstrzymanie robót w związku z koniecznością dokonania korekty projektu 

8. Szkoła Podstawowa Nr 29 - 125 869,91 zł 
8.1. Inwestycja dotycząca sali gimnastycznej - 125 869,91 zł 

z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargu 
9. Gimnazjum Nr 9 - 30 000,00 zł 

9.1. Budowa i modernizacja boisk szkolnych 30 000,00 zł 
z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargu i niekorzystne warunki atmosferyczne 

10. Gimnazjum Nr 20 - 59 901,89 zł 
10.1. Inwestycja dotycząca adaptacji pomieszczeń - 59 901,89 zł 

z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargu 
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11. VI Liceum Ogólnokształcące - 78 006,44 zł 
11.1. Awaryjna naprawa elewacji - 78 006,44 zł 

z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargu, konieczność uzyskania dodatkowych 
 zezwoleń oraz niekorzystne warunki atmosferyczne 

12. Zespół Szkół Budowlanych 101 761,09 zł 
12.1. Przebudowa boiska trawiastego przy ul. Techników 5 i rozwój infrastruktury 

sportowej (budżet obywatelski) - 101 761,09 zł 
z uwagi na późny termin rozstrzygnięcia przetargu oraz niekorzystne warunki 
atmosferyczne 

13. Zakład Zieleni Miejskiej - 1 185 737,80 zł 
13.1. Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na placu Budnioka - 266 053,66 zł 
13.2. Zadaszenie sceny amfiteatru w Parku Zadole w Katowicach - 268 033,21 zł 
13.3. Rekreacja i wypoczynek w Piotrowicach i Ochojcu (budżet obywatelski) - 307 675,48 

zł 
13.4. Kraina integracji pokoleń- plac zabaw i rekreacji (budżet obywatelski) 343 975,45 zł 

z uwagi na późny termin podpisania umów oraz niekorzystne warunki atmosferyczne 
14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 560 757,00 zł 

14.1. Zakup band hokejowych 560 757,00 zł 
z uwagi na późny termin podpisania umowy oraz konieczność uzyskania homologacji. 

 
Radny Michał LUTY zapytał czy uwzględniona została w tym wykazie budowa pomnika Prymasa 
Augusta Hlonda. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że zostało to zadanie uwzględnione w tych 
wydatkach na kwotę 221 590,80 zł. 
 
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 ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji 
każdego wydatku ujętego w tym wykazie, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 8. Korespondencja. 
 
Ad. 8.1. Pismo Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w sprawie 

ujęcia w planie budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu 
Młodzieżowego.  

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym pismo Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w sprawie ujęcia w planie budżetowym sfinansowania 
Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego. Pan Przewodniczący dodał, że sprawa ta była 
przedmiotem procedowania przez Komisję Polityki Społecznej. Komisja wystosowała wniosek do 
Prezydenta Miasta Katowice o zabezpieczenie w budżecie kwoty 100.000 zł na ten cel.   
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
Ad. 6. Plan pracy komisji na rok 2016. 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.12.2015/CCF20151207.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.12.2015/CCF20151207.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.12.2015/CCF20151207.pdf
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt planu pracy Komisji 
Budżetu Miasta Rady Miasta Katowice na 2016 rok omawiając poszczególną tematykę posiedzeń 
w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego.  
 
Radny Borys PRONOBIS zapytał czy są szanse zamknąć procedurę budżetu obywatelskiego do 
czerwca.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że nie ma na to szans. Pan Przewodniczący 
dodał, że budżet obywatelski miasta Warszawy tak jest procedowany, że procedura zamyka się 
z końcem czerwca. Zbieranie wniosków zaczęto z początkiem listopada. Pan Przewodniczący 
zaznaczył, że czekamy obecnie na materiały w tym zakresie, które mają być przedmiotem dyskusji 
na styczniowym posiedzeniu Komisji. Jeśli w tych materiałach nie zostaną skonsumowane te 
wnioski w tym również wniosek Komisji o rozważenie możliwości zakończenia procedury Budżetu 
Obywatelskiego poprzez wywieszenie listy wybranych zadań w terminie do 30 czerwca, to wówczas 
można ponowić tą propozycję.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA odnosząc się do tematyki lutowego 
posiedzenia stwierdziła, że jeśli chodzi o informacje na temat finansowania zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu w 2015 roku to ostateczne dane w tym 
zakresie będą gotowe dopiero pod koniec lutego. W związku z powyższym Pani Skarbnik 
zasugerowała, by Komisja ten temat wpisała do porządku marcowego posiedzenia. 
 
Radny Borys PRONOBIS zaproponował włączenie do planu pracy tematyki dotyczącej analizy 
windykacji zobowiązań wobec KZGM w Katowicach. Pan radny zwrócił uwagę na fakt, że szacowany 
długu mieszkańców w stosunku do miasta kształtuje się w granicach 200 mln zł. Zdaniem Pana 
radnego tam jest największe pole do popisu w celu odzyskania pieniędzy należnych miastu.     
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w związku z proponowaną przez Panią 
Skarbnik zmianą lutowej tematyki posiedzenia wniosek Pana radnego Pronobisa mógłby zostać 
włączony do planu pracy w lutym.  
 
Radny Maciej BISKUPSKI zapytał czy do tego tematu nie można włączyć jeszcze dodatkowo 
windykacji zadłużenia w MZUiM w Katowicach.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w jego przekonaniu będzie to zbyt duża 
pula informacji by Komisja mogła się z nią szczegółowo zapoznać. Możemy oczywiście rozważyć 
wprowadzenie tej propozycji, jako odrębnego tematu. Natomiast propozycje Pana radnego Borysa 
Pronobisa Pan Przewodniczący zasugerował by wpisać do posiedzenia komisji w dniu 11 lutego, 
jako Analizę wpływów i windykacji należności KZGM w Katowicach.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA odnosząc się do tematyki lipcowego 
posiedzenia Komisji w zakresie budżetu zadaniowego – założenia, elementy, perspektywy 
wdrożenia stwierdziła, że budżet zadaniowy w budżecie państwa jest mocno krytykowany z uwagi 
na niepowodzenia w jego realizacji.  Projekt budżetu miasta jest bogatszy o wiele wskaźników 
w stosunku do budżetów z lat ubiegłych. Staraliśmy się w części, chociaż w tych najbardziej 
istotnych działach czy zadaniach zunifikować metodologię wskaźników. Chcieliśmy by budżet 
zadaniowy można było robić wprost z budżetu tradycyjnego na zasadzie wyłączania paragrafów. 
Pani Skarbnik stwierdziła, że rozpiętość ilości wskaźników w różnych miastach jest dowolna od 80-
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800.  Trudno jednak w takiej sytuacji te wskaźniki porównywać w zakresie kosztów zadań.  Każdy 
samorząd stara się pracować w oparciu o swoje potrzeby. Miasto Katowice ma budżet zadaniowy 
połączony z tradycyjnym w postaci jednego dokumentu. Z rocznym budżetem zadaniowym jest 
o tyle problem, że wiele zadań zrealizowanych w przeciągu kliku lat w jednorocznym budżecie 
trudno określić czy ten cel został wykonany czy nie.    
 
Radny Maciej BISKUPSKI odnosząc się do swojej propozycji dotyczącej windykacji zadłużenia 
w MZUiM w Katowicach zaproponował by była to propozycja, którą uzupełniony zostanie plan 
ewentualnie w przyszłym roku. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu miasta za dany rok zawsze jest przedstawiana informacja o należnościach zaległych 
poszczególnych jednostek.  
 
Radny Maciej BISKUPSKI odnosząc się do tematyki lutowego posiedzenia Komisji w zakresie 
polityki miasta w kwestii pozyskiwania środków unijnych w perspektywie unijnej 2014-2020 
zaproponował by rozszerzyć ten temat o pozyskiwanie również środków krajowych. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zaproponował by temat ten uzyskał brzmienie 
polityki miasta w kwestii pozyskiwania środków unijnych i krajowych w perspektywie 2014-2020. 
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag Pan Przewodniczący poddał projekt planu pracy Komisji 
Budżetu Miasta na 2016 rok uwzględniający proponowane zmiany  pod głosowanie.  
 

Radni, jednogłośnie – 8 głosów „za”- przyjęli plan pracy Komisji Budżetu Miasta Rady Miasta 
Katowice na 2016 rok.  
 
Ad. 9. Wolne wnioski. 
 
Wobec braku 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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