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BRM.0012.3.3.2016.KJ-K  
 
 
Protokół Nr 3/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
 
Data posiedzenia: 31.03.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 17:00 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 10 ogółem).  
 
Zaproszeni goście: 
  

1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 
2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 
3. Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA 
4. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 
5. Kierownik Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej w Wydziale Edukacji 

Pani Ewelina ULFIG - BAŃKOWSKA  
6. Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK 
7. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ 
8. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK 
9. Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbra LAMPART 
10. Inspektor w Wydziale Kształtowania Środowiska Pan Adam LIPUS 
11. Kierownik Referatu Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej Pani Ewa JANISZEWSKA 
12. Dyrektor ZOJO w Katowicach Pan Michał SŁOTA 
13. Główna Księgowa ZOJO w Katowicach Pani Stanisława MORZE 

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 
 

1. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – katowice24.info  
 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Analiza wykonania budżetu 2015 roku w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 

Edukacyjna opieka wychowawcza. 
3. Analiza wykonania w 2015 roku planu dochodów budżetu miasta.  
4. Informacja na temat finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych miastu w 2015 roku.  
5. Opiniowanie projektów uchwał. 

5.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę części 
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nieruchomości, położonej w Katowicach, w rejonie ulic: Bielskiej, Pawła Kołodzieja 
i Leśników, na rzecz podmiotu wybranego w postępowaniu dotyczącym budowy 
i prowadzenia parku linowego. 

5.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez miasto 
Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat. 

5.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty 
skarbowej na terenie miasta Katowice. 

5.4. 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. 

5.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa 
w nabyciu budynku mieszkalnego oraz budynku użytkowego - garażu na rzecz ich 
dzierżawcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. 

5.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie wierzytelności Miasta Katowice wobec Multi-Invest Polska Sp. z o.o. 
w likwidacji z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu położonego 
w Katowicach przy Al. Roździeńskiego (działki nr 653/35, 654/35 i 655/35 o łącznej pow. 
37.691 m2). 

5.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego nr  położonego w budynku przy ul. Piastów  w Katowicach. 

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

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

5.10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok. 

5.11. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Katowicach wobec Pani S S i Pani I S za lokal mieszkalny położony 
w Katowicach przy ul. Techników. 

5.12. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Katowicach wobec Pana K Z za lokal mieszkalny przy ul. Okrzei  
w Katowicach. 

6. Korespondencja. 
6.1. Interpretacja prawna dotycząca podjęcia przez Prezydenta Miasta Katowice decyzji 

o zaniechaniu poboru opłaty targowej na terenie miasta Katowice z dniem 1 lutego 2016 
roku.  

7. Wolne wnioski. 
 
________________________________________________________________________________  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości 
oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  
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Komisja bez uwag przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Projekt protokołu Nr 2/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 11.02.2016 r. był dostępny 
do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta 
Katowice w zakładce Komisja Budżetu Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa 
radnych poddał projekt ww. protokołu pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 2/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 11.02.2016 r. został przyjęty 
w jednogłośnie – 5 głosów „za”.  
 
Ad. 2. Analiza wykonania budżetu 2015 roku w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 

Edukacyjna opieka wychowawcza. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK pokrótce omówił przedłożoną informację 
zwracając szczególną uwagę na kwestię dochodów i wydatków na finansowanie zadań oświaty 
i edukacyjnej opieki wychowawczej w latach 2013-2015 jak również wielkość wydatków 
poniesionych z budżetu 2015 roku na poszczególne typy jednostek oświatowych według rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej w ramach działów 801 i 854.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że oświata i wychowanie to dział, na który 
przekazywana jest największa część budżetu miasta. Pan Przewodniczący stwierdził, że 
ewentualnych działań zmierzających do tego, aby te wydatki zracjonalizować z różnych powodów 
do tej pory przeprowadzić się nie dało. Pan Przewodniczący poprosił o przybliżenie kwestii 
wydatków majątkowych, ponieważ jest tu stosunkowo niskie wykonanie.       
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że w przygotowanej informacji 
przedstawione zostało wykonanie porównawcze roku 2015 w stosunku do roku 2014. Wykonanie 
na wydatkach majątkowych jest takie jakie są możliwości dochodowe miasta.     
 
Przewodniczący komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że plan został wykonany w 100%, a te 
dane podane w informacji to są dane porównawcze, czyli w stosunku do roku ubiegłego wydaliśmy 
zaledwie połowę pieniędzy na wydatki majątkowe. Pan Przewodniczący zapytał czy to nie skutkuje 
jakąś dekapitalizacją infrastruktury szkolnej. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że nie ma takiego zjawiska, 
ponieważ w ramach środków pozyskiwanych z funduszy europejskich miasto stara się stan 
techniczny bazy poprawiać. Szkoły coraz chętniej sięgają po te środki w ramach ZIT-ów. Ponadto 
w ramach Budżetu Obywatelskiego również realizowane są pewne zadania z zakresu edukacji jak 
boiska czy tereny okołoszkolne.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w jego przekonaniu sięganie po środki 
z Budżetu Obywatelskiego dla „łatania dziur” w budżecie oświaty świadczy o tym, że nie do końca 

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/WE%20RMS%2031.3.2016.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/WE%20RMS%2031.3.2016.pdf
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spełniamy swoje zadanie, jako Urząd i jako Rada. Jeśli mieszkańcy muszą wskazywać działania 
w zakresie wydatków majątkowych dla oświaty, dla bibliotek dla instytucji miejskich to znaczy, że 
coś jest nie tak w naszym planowaniu i prowadzeniu polityki majątkowej.  Pan Przewodniczący 
poprosił o przybliżenie kwestii termomodernizacji budynków szkolnych, o których kilka lata temu 
mówiło się dosyć dużo, jak to obecnie wygląda. 
 
Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że do termomodernizacji, jeśli 
chodzi o obiekty oświatowe jest przeznaczonych 25 szkół w ramach ZIT. Już na ten rok planowana 
jest pierwsza transza środków, w której uwzględnione zostały trzy obiekty oświatowe.         
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad. 3. Analiza wykonania w 2015 roku planu dochodów budżetu miasta.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA szczegółowo omówiła przygotowaną 
informacje zwracając uwagę na układ grup zmian budżetu w zakresie dochodów dotyczących 
dochodów zadań własnych oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej 
zlecone i realizowane na podstawie porozumień. Następnie Pani Skarbnik szczegółowo 
scharakteryzowała wykresy przedstawiające: 

 dochody bieżące i majątkowe miasta Katowice w latach 2012-2014, plan na 2015 rok, plan 
po zmianach i wykonanie za 2015 rok, 

 dochody zadań własnych według źródeł w latach 2012-2014, plan na 2015 rok, plan po 
zmianach i wykonanie za 2015 rok, 

 podatek od nieruchomości w latach 2012-2014, plan na 2015 rok, plan po zmianach 
i wykonanie za 2015 rok, 

 opłatę skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych w latach 2012-2014, plan na 
2015 rok, plan po zmianach i wykonanie za 2015 rok, 

 opłatę eksploatacyjną w latach 2012-2014, plan na 2015 rok, plan po zmianach i wykonanie 
za 2015 rok, 

 udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2012-
2014, plan na 2015 rok, plan po zmianach i wykonanie za 2015 rok, 

 dochody jednostek budżetowych realizowane w latach 2012-2015 i plan na 2016 rok.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w swojej wypowiedzi Pani Skarbnik 
uzasadniła to niedoszacowanie dochodów z podatku od nieruchomości poprawą windykacji 
zaległości.    
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA potwierdziła, że nastąpiła poprawa windykacji 
zaległości. Pani Skarbnik dodała, że miasto ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń 5 lat 
wstecz. W pierwszej kolejności dochodzi wpływów wynikających ze starszych zaległości. Bardzo 
dużo zaległości się robi m.in. przez modernizację gruntów. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
praktycznie, co miesiąc dostaje pakiet zmian, które są wprowadzane na okoliczność sprzedaży, 
podnajmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego czy zmian w klasyfikacji gruntów. Pani Skarbnik 
zwrócił również uwagę na kłopotliwą niestabilność przepisów w zakresie podatków lokalnych.     

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/31.03.2016/Materialy%20na%20Komisje%20Budzetu.pdf
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że z przedłożonych dokumentów wynika, 
że jest jakieś załamanie w dochodach jeśli chodzi o środki z pomocy zagranicznej oraz 
dofinansowania ze środków krajowych. Wykonanie w stosunku do planu jest na poziomie 67%. 
Podobnie dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych w stosunku do planu 
wykonanie jest na poziomie 83%. Pan Przewodniczący poprosił o uszczegółowienie tych danych.      
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że dochody w budżecie miasta 
planowane są równomiernie z możliwością realizacji wydatków. Wydatki szczególnie majątkowe 
również zostały zrealizowane w dosyć niskiej wysokości, bo w stosunku do planu jest to tylko 
74,4%. To wynika głównie z faktu, że musimy mieć zapisane środki w budżecie, jako wkład własny 
inwestycji, które chcemy finansować również środkami zewnętrznymi. Niejednokrotnie tych 
środków nie dostaniemy albo są przesunięcia w otrzymaniu tych środków, mimo że jest realizacja 
inwestycji. Środki unijne mogą wpływać do budżetu nawet z dwuletnim poślizgiem. Pani Skarbnik 
stwierdziła, że martwi realizacja dochodów z Unii Europejskiej jednak na dzień dzisiejszy są to tylko 
przesunięcia czasowe. Dofinansowane zostały dopiero drobne zadania. Z tych strategicznych zadań 
jeszcze nie ma rozstrzygnięć, ale liczymy na to, że to, co planujemy zostanie zrealizowane. 
Niewykonanie za ubiegły rok wiąże się z tym, że gro środków zostało wprowadzone do budżetu 
miasta na rok bieżący podobnie jak w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych.            
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad. 4. Informacja na temat finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych miastu w 2015 roku.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA szczegółowo omówiła przygotowaną 
informację zwracając uwagę na problem dopłat z budżetów samorządów do zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu i kosztów jakie z tego tytułu 
ponoszą miasta. Pani Skarbnik podkreśliła, że miasto podejmuje wszelkie dostępne prawem 
działania celem odzyskania zaangażowanych na zadania zlecone środków własnych.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że z przedstawionych informacji wynika, że 
w 2015 roku ze środków własnych budżetu miasta dofinansowano łącznie 9.527.551,72 zł do 
realizacji zadań zleconych i było wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 30%. Działania, 
o których wspomniała Pani Skarbnik łącznie z postępowaniami sądowymi, które prowadzi Urząd 
Miasta pozwalają mieć nadzieję na zrównoważenie tych wydatków i doprowadzenie do 
zmniejszenia dofinansowywania przez miasto zadań zleconych.     
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER 
stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad. 5. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 5.1. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/31.03.2016/KOMISJA%20BUDŻETU%20III%202016%20R.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/31.03.2016/KOMISJA%20BUDŻETU%20III%202016%20R.pdf
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projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu oddania w dzierżawę części nieruchomości, położonej w Katowicach, 
w rejonie ulic: Bielskiej, Pawła Kołodzieja i Leśników, na rzecz podmiotu wybranego 
w postępowaniu dotyczącym budowy i prowadzenia parku linowego. 
 
Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbra LAMPART wyjaśniła, że mając na celu 
promowanie aktywnego trybu życia, zarówno osób dorosłych, jak i młodzieży oraz dzieci, 
zwiększając przy tym atrakcyjność miasta na turystycznej mapie Śląska, zasadnym jest stworzenie 
parku linowego. Budowę obiektu i jego prowadzenie zamierza się powierzyć wybranemu w tym 
celu przedsiębiorcy. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 7.000 m2, odpowiednia na powstanie 
obiektu, została wyznaczona na części działki nr 175/50, położonej w Katowicach, w rejonie ulic: 
Bielskiej, Pawła Kołodzieja i Leśnej. Nieruchomość ta stanowi własność Miasta Katowice i znajduje 
się w gminnym zasobie nieruchomości. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości 
mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania 
w trwały zarząd, wnoszone jako aporty do spółek, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, 
a także przekazywane, jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych. Stosownie do 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie 
nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Stosownie do regulacji prawnej zawartej w art. 37 ust. 4 ustawy, zawarcie umów na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Z delegacji tego przepisu 
wynika również, że wojewoda albo odpowiednia rada mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Mając na względzie powyższe 
wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy jest zasadne. Zgodnie z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach z dnia 25.09.2014 r. i z dnia 18.11.2014 r., w uchwale nie określa się czasu trwania 
umowy dzierżawy. W wyżej wymienionych wyrokach Sąd po skargach Wojewody Śląskiego, orzekł, 
że ustalenie czasu trwania umowy dzierżawy należy do kompetencji organu wykonawczego. 
 
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że teren jest w zarządzie Zakładu Zieleni Miejskiej. Miasto 
chce go wydzierżawić na więcej niż 3 lata, by powstał tam park linowy, ale jednocześnie miasto 
chce odstąpić od przetargu na dzierżawę nieruchomości. Pani radna stwierdziła, że potencjalny 
dzierżawca ma wydzierżawić ten teren na konkretny cel.  Pani radna zapytała, dlaczego ma się to 
odbyć w trybie bezprzetargowym? W jaki sposób będzie wybrany zatem potencjalny dzierżawca, 
a zarazem inwestor? 
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że gdyby Zakład Zielenie Miejskiej, który z ramienia miasta 
zarządza tym terenem chciałby go wydzierżawić to nie może tego zrobić na czas dłuższy niż 3 lata. 
W związku z tym, że potencjalnemu inwestorowi nie opłaca się trzyletnia dzierżawa chciałby, by 
było to minimum 10 lat to musi zostać wydana zgoda Rady Miasta na odstąpienie od trybu 
przetargowego.   
 
Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbra LAMPART wyjaśniła, że istotą jest to, 
kto jakie atrakcje, jakie warunki prowadzenia tego parku linowego zaproponuje. Nie jest zatem 
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istotą kto da więcej za zajęcie nieruchomości. Zatem konkurs w tym zakresie będzie dotyczył 
atrakcyjności oferty.   
 
Radny Bartosz WYDRA stwierdził, że Rada tak na dobrą sprawę nic nie wie o tym projekcie. 
Wyrażając teraz zgodę na wydzierżawienie tej nieruchomości na 10 lat nie mamy kontroli nad tym, 
co kto tam złoży i kto zostanie wybrany. Pan radny zapytał czy nie można najpierw przeprowadzić 
konkursu, wybrać projekt, a następnie podejmować decyzję, co do dzierżawy terenu na okres 10 
lat. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że inwestor nie przystąpi do przetargu, nie 
pokaże oferty, jeśli nie będzie miał gwarancji, że dostanie nieruchomość w trybie bezprzetargowym 
na 10 lat. 
 
Radny Bartosz WYDRA stwierdził, że ma to być konkurs. Wobec powyższego Pan radny zapytał kto 
będzie decydentem jeśli chodzi o wybór oferenta? 
 
Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbra LAMPART wyjaśniła, że w ten projekt 
zaangażowany jest nie tylko Wydział Kształtowania Środowiska. Komisja będzie składała się 
z przedstawicieli Wydziału Kształtowania Środowiska, Wydziału Obsługi Inwestorów, ponadto 
w skład zespołu wchodzą również przedstawiciele Wydziału Promocji, Zakładu Zieleni Miejskiej, 
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Zespołowi przewodniczy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan 
Waldemar Bojarun. Zetem w projekt zaangażowanych jest szereg osób. Temat bowiem jest 
interdyscyplinarny.  
 
Radny Bartosz WYDRA stwierdził, że temat jest interdyscyplinarny, ale decyzja jednostkowa, 
ponieważ to co się jednej osobie podoba może nie podobać się innym. Tymczasem Rada Miasta 
wyraża zgodę by zrobić coś, bez wystarczającej wiedzy w tym zakresie. 
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że Rada w tym przypadku nie wyraża zgody na finalny produkt 
tylko na odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę części nieruchomości. To jest 
kompetencja Rady. Te działania wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami. W tym 
projekcie Pan Prezydent pyta Radę czy wyraża zgodę na wydzierżawienie nieruchomości na 10 lat 
bez przetargu dla potencjalnego inwestora w celu utworzenia parku linowego. Rada zawsze może 
zawnioskować by po rozstrzygnięciu konkursu przedstawiono informacyjnie projekt rzeczonego 
parku. 
 
Radna Małgorzata SMOLEŃ stwierdziła, że dotychczas przedstawione wyjaśnienia są zrozumiałe. 
Pani radna stwierdziła, że obawy budzi to dlaczego chcemy odstąpić od formy przetargu. Konkurs 
jest jedną z wielu form wyboru oferty. Poprzez konkurs ułatwiamy sobie tą ścieżkę. Temu ma też 
służyć zgoda Rady. Zdaniem Pani radnej mogłoby to być zrobione w taki sposób, że miasto określa 
to jakie ma oczekiwania w zakresie budowy parku linowego, co tam powinno się znajdować 
i wówczas ogłosić postępowanie przetargowe. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że chodzi o to by w warunkach 
konkursowych czy też przetargowych było napisane, że Rada Miasta wyraziła zgodę na 
dziesięcioletnią dzierżawę. Rada ma prawo wyrazić zgodę na tryb bezprzetargowy przy oddaniu 
dzierżawy na 10 lat, dając tym samym Panu Prezydentowi instrument pozwalający na 
sprecyzowanie warunków przetargowych, konkursowych dla ewentualnych oferentów.       
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Radny Bartosz WYDRA zauważył, że z taką sytuacją mamy do czynienia przy wyrażeniu zgody przez 
Radę na sfinansowanie budowy trzech basenów, ale jak te baseny będą wyglądały Rada Miasta 
wpływu nie ma. Zdaniem Pana radego podobna sytuacja miała miejsce na posiedzeniu Komisji 
Infrastruktury i Środowiska w zakresie przebiegu linii tramwajowej na południe Katowic.                   
 
Radny Michał LUTY stwierdził, że w przekonaniu niektórych radnych kompetencje Rady Miasta są 
niewykonawcze. Ustawodawca tak ustalił, że rządzi Prezydent Miasta, a nie radni przez głosowanie. 
Jeśli radni dostaliby projekt to części by on się podobał i by go poparli, a części by się pewnie nie 
podobał i by go nie poparli. Poprzez takie działania weszliby zdaniem Pana radnego w kompetencje 
Pana Prezydenta.   
 
Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że warto czasem bardziej docenić rolę Rady Miasta Katowice 
nawet wówczas, kiedy ustawa nie wskazuje na to, iż tutaj rola rady jest ewidentna.  Pan radny 
zaproponował by w tym zespole interdyscyplinarnym, który będzie wyłaniał oferty znaleźli się 
przedstawiciele Rady Miasta Katowice.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że decyzja w tym zakresie należy do Pana 
Prezydenta.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania 
w dzierżawę części nieruchomości, położonej w Katowicach, w rejonie ulic: Bielskiej, Pawła 
Kołodzieja i Leśników, na rzecz podmiotu wybranego w postępowaniu dotyczącym budowy 
i prowadzenia parku linowego, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 5 głosach 
„wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.2. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za 
wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków 
częściowego zwolnienia z opłat. 
 
Kierownik Referatu Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej Pani Ewa JANISZEWSKA 
wyjaśniła, że w związku z przystąpieniem Żłobka Miejskiego do realizacji projektu Żłobek szansą na 
rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego zachodzi konieczność dostosowania zapisów uchwały do zasad 
obowiązujących w tym projekcie. Zmiana ta polega na dodaniu po § 4 § 4' w brzmieniu 
W uzasadnionych przypadkach przepisy §1., §2., §3. i §4. nie mają zastosowania, w szczególności 
w celu realizacji w niektórych Oddziałach Żłobka Miejskiego specjalnych projektów społecznych, 
finansowanych ze środków unijnych, w tym projektów przeznaczonych dla wybranych grup 
wiekowych dzieci i wybranych kategorii opiekunów, wymagających aktywizacji zawodowej”. Ta 
zmiana powoduje brak opłat dla rodziców objętych opieką żłobkową w nowo otwartych oddziałach 
Żłobka. Te opłaty będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez okres 
12 miesięcy. Celem głównym tego projektu jest zapewnienie szerszego dostępu do wysokiej jakości 
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usług dla dzieci do 3 roku życia w mieście Katowice i wyrównanie szans na aktywność zawodową 
rodziców tychże dzieci poprzez uruchomienie dodatkowych 90 miejsc w oddziale Żłobka Miejskiego  
w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 15 i 50 miejsc w oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach 
przy ul. Marcinkowskiego 13.           
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że szkoda, iż te dane, które zostały przez 
Panią Kierownik przedstawione nie znalazły się w uzasadnieniu do niniejszego projektu uchwały. 
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że projekt adresowany jest dla dzieci do 3 roku życia, których 
matki zostają nieaktywne zawodowo. 
 
Kierownik Referatu Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej Pani Ewa JANISZEWSKA 
wyjaśniła, że w pierwszej kolejności do tych tworzonych oddziałów w ramach tego projektu będą 
premiowane dzieci, które spełniają następujące kryteria: 

 dziecko na stałe zameldowane i zamieszkałe na terenie miasta Katowice, 

 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

 dziecko którego rodzic powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
i wychowaniem dziecka, 

 dziecko którego rodzic pozostaje bez pracy i zobowiązuje się do aktywnego poszukiwania 
i znalezienia pracy.   

 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że w przypadku, gdy takich dzieci będzie niewiele to na 
pozostałe wolne miejsca zostaną przyjęte dzieci według obecnie obowiązujących zasad. Pan radny 
zapytał od kiedy te oddziały będą uruchomione.  
 
Kierownik Referatu Społecznego w Wydziale Polityki Społecznej Pani Ewa JANISZEWSKA 
potwierdziła, że jeśli zostaną w oddziałach wolne miejsca dzieci będą do nich przyjmowane według 
obowiązujących przepisów. Pani Kierownik dodała, że oddziały zostaną uruchomione 
prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia.  
       
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w uzasadnieniu niniejszego projektu 
jest napisane, że Przedmiotowa zmiana spowoduje brak opłat za wyżywienie dla rodziców dzieci 
objętych opieką w nowo powstałych Oddziałach Żłobka Miejskiego. Jeśli zgodnie z projektem 
w uzasadnionych przypadkach nie mają zastosowania przepisy § 1, § 2, § 3 i § 4 uchwały 
macierzystej to Ci rodzice są zwolnieni również z opłaty za pobyt dziecka w wysokości 150 zł, 
z dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę powyżej wymiaru w wysokości 30 zł, zatem to nie 
tylko wyżywienie, ale wszystkie opłaty. Zdaniem Pana Przewodniczącego to również powinno 
znaleźć się w uzasadnieniu do niniejszego projektu uchwały.         
 
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 ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim 
prowadzonym przez miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar 
opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego 
zwolnienia z opłat, jednogłośnie - 10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
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Ad. 5.3. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz 
zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice. 
 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
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 wyznaczenia inkasentów oraz zasad 
poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice, jednogłośnie - 10 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.4. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 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. Pierwsze dwa lokale użytkowe objęte są umowami najmu 
zawartymi na czas nieokreślony i usytuowane są: 

 w zespole 4 garaży przy al. Niepodległości, w którym 2 garaże zostały już uwłaszczone lub 
zbyte wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie, 

 w zespole 34 garaży przy ul. Pogodnej/Przedwiośnie, w którym 33 garaże zostały już 
uwłaszczone lub zbyte wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 

Pozostałe garaże użytkowane są na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas nieokreślony 
i wybudowane zostały ze środków własnych dzierżawców na podstawie stosownych pozwoleń 
budowlanych. Garaże te usytuowane są: 

 w zespole 28 garaży przy ul. Strzelców Bytomskich, w którym 12 garaży zostało już 
uwłaszczonych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie, 

 na wydzielonej działce w rejonie ulic: Misjonarzy Oblatów i Stęślickiego. Garaż ten został 
dobudowany do istniejącego zespołu 20 garaży, w którym 19 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 niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu. 
Rada Miasta Katowice dotychczas, podjęła już 20 uchwał w sprawie przyznania pierwszeństwa 
najemcom lub dzierżawcom w nabyciu 28 lokali użytkowych i 185 lokali użytkowych – garaży.  
 
Radna Bożena ROJEWSKA zapytała czy nabywcami będą osoby, które obecnie użytkują te lokale.    
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że będą to 
osoby, które do tej pory objęte są umową najmu lub dzierżawy.  
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Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub 
dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie, 
jednogłośnie - 10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.5. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku 
mieszkalnego oraz budynku użytkowego - garażu na rzecz ich dzierżawcy 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. Fitelberga 5, oznaczonej jako działka 
nr 175 o powierzchni 651 m2. Nieruchomość ta użytkowana jest przez osobę fizyczną na podstawie 
umowy dzierżawy zawartej na okres 3 lat - z datą obowiązywania od 01.07.2014 r., w związku 
z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest 
budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem użytkowym - garażem, wybudowanymi ze środków 
własnych poprzedników prawnych dzierżawcy (byłych użytkowników wieczystych gruntu). 
Dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o nabycie dzierżawionej nieruchomości. Z uwagi na trudną 
sytuację finansową i rodzinną Dzierżawca wnosi o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. 
Sporządzony przez Agencję Nieruchomości i Budownictwa „ Promiks " Sp. z o. o. na zlecenie WGM 
operat szacunkowy z dnia 17.12.2015 r. określa wartość nakładów dzierżawcy poniesionych na 
przedmiot dzierżawy w wysokości 377.328,00 zł (budynek mieszkalny 344.779,00 zł, budynek 
garażu 32.549,00 zł), natomiast prawo własności gruntu w wysokości 358.122,00 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 K.20 w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol MJ.  
 
Radna Małgorzata SMOLEŃ stwierdziła, że Pani Naczelnik wspomniał, że przedmiotowa  
nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem użytkowym 
wybudowanymi ze środków własnych poprzedników prawnych obecnego dzierżawcy. Pani radna 
poprosiła o uszczegółowienie tej kwestii.    
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 
dzierżawcy zmieniają się bądź w wyniku zbycia nieruchomości bądź w wyniku spadku. W tym 
przypadku mamy do czynienia ze spadkobiercą – córką poprzednich dzierżawców.  
 
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że to był grunt oddany kiedyś w użytkowanie wieczyste 
rodzicom osoby ubiegającej się o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Oni na nim wznieśli 
dom za własne pieniądze. Dom wraz z garażem został wyceniony na 377.328,00 zł. Pani radna 
zapytała, z którego roku jest przedstawiony operat szacunkowy. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że operat 
szacunkowy jest  z dnia 17.12.2015 r. 
 
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 przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego oraz budynku 
użytkowego - garażu na rzecz ich dzierżawcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, 
w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.6. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności 
Miasta Katowice wobec Multi-Invest Polska Sp. z o.o. w likwidacji z tytułu opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Katowicach przy Al. Roździeńskiego (działki nr 653/35, 
654/35 i 655/35 o łącznej pow. 37.691 m2). 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że Multi-
Invest Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aktem notarialnym Rep. "A" nr 5583/2004 z dnia 
24.05.2004r. nabyła od TTW Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prawo użytkowania 
wieczystego gruntu zabudowanego położonego przy Al. Roździeńskiego (działki nr 653/35, 654/35 
i 655/35 o łącznej pow. 37.691 m2) przejmując jednocześnie obowiązek regulowania opłat rocznych 
z powyższego tytułu, począwszy od roku 2005, w wysokości 130.030,21 zł. Aktem notarialnym Rep. 
„A” nr 8566/2007 z dnia 28.09.2007r. Spółka sprzedała przedmiotową nieruchomość na rzecz AB 
Development Dąbrówka Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie. Nowonabywca przejął obowiązek 
regulowania opłat rocznych począwszy od roku 2008. Spółka zalegała z płatnością opłat rocznych za 
lata 2005-2007 w łącznej wysokości 390.090,64 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami 
sądowymi. Zaległości te egzekwowane były na drodze sądowej. Wyrokiem z dnia 31.08.2006r. Sąd 
Okręgowy w Katowicach Wydział II Cywilny zasądził od Multi-Invest Polska Sp. z o.o. na rzecz 
Miasta Katowice kwotę należności głównej za rok 2005 tj. 130.030,21 zł wraz z ustawowymi 
odsetkami od dnia 1 kwietnia 2005r. oraz kosztami postępowania sądowego. Należność główna 
wraz z odsetkami została uregulowana w dniu 13.02.2008r., pozostały do zapłaty koszty 
postępowania sądowego w wysokości 12.874,75 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla 
Warszawy-Śródmieścia postanowieniem z dnia 19.04.2011r. umorzył postępowanie egzekucyjne w 
przedmiotowej sprawie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Pod adresami dłużnika nie 
odnaleziono ruchomości, do których można skierować egzekucję. Czynności poszukiwania majątku 
okazały się nieskuteczne. Wyrokiem z dnia 08.02.2007r. Sąd Okręgowy w Katowicach Wydział II 
Cywilny zasądził od Multi-Invest Polska Sp. z o.o. na rzecz Miasta Katowice kwotę należności 
głównej za rok 2006 tj. 130.030,21 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 kwietnia 2006r. oraz 
kosztami postępowania sądowego. Należność nie została uregulowana. Miasto skierowało do 
Komornika Sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik Sądowy przy 
Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 28.12.2009r. umorzył postępowanie 
egzekucyjne w przedmiotowej sprawie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Prowadzone 
postępowanie nie doprowadziło do ustalenia majątku dłużnika objętego wnioskiem. Egzekucja 
z ruchomości okazała się bezskuteczna. Wyrokiem z dnia 15.01.2008r. Sąd Okręgowy w Katowicach 
XIII Wydział Gospodarczy zasądził od Multi-Invest Polska Sp. z o.o. na rzecz Gminy – Miasta 
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Katowice kwotę należności głównej za rok 2007 tj. 130.030,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 
dnia 1 kwietnia 2007r. oraz kosztami postępowania sądowego. W związku z nieuregulowaniem 
powyższego Miasto wszczęło egzekucję komorniczą. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla 
Warszawy-Śródmieścia postanowieniem z dnia 29.12.2009r. umorzył postępowanie egzekucyjne 
wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Prowadzone postępowanie nie doprowadziło do 
ustalenia majątku dłużnika objętego wnioskiem. Egzekucja z ruchomości okazała się bezskuteczna. 
W dniu 02.03.2012r. Spółka Multi-Invest Polska Sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji, 
natomiast z dniem 18.05.2015r. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego). Łączna zaległość Spółki na dzień 6 kwietnia 
2016r. wynosi 591.091,59 zł w tym: 

 260.060,43 zł należność główna za lata 2006-2007, 

 35.112,65 zł koszty sądowe za lata 2005-2007, 

 295.918,51 zł odsetki wg stanu na dzień 06.04.2016 r. 
Wobec faktu, że Spółka Multi-Invest Sp. z o.o. w likwidacji została wykreślona z Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz z uwagi na bezskuteczność egzekucji należności, zachodzą przesłanki wynikające 
z art. 56 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do umorzenia ww. wierzytelności. 
 
Radny Bartosz WYDRA zapytał czy zarząd spółki pełniący swoje obowiązki w czasie, kiedy ta 
wierzytelność powstała został pociągnięty do odpowiedzialności w sensie pozyskania z majątku 
poszczególnych członków zarządu tej kwoty? Zarząd bowiem odpowiada swoim majątkiem za 
zaciągnięte zobowiązań spółki. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 
z dokumentów pozyskanych z Wydziału Prawnego wynika, że egzekucja była prowadzona tylko 
wobec spółki.  
 
Radny Bartosz WYDRA stwierdził, że jeśli te działania nie zostaną podjęte w tej chwili to nie będzie 
możliwości ściągnięcia tych należności personalnie z członków zarządu.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 
z dokumentów wynika, ze wszelkie postępowania komornicze kończyły się brakiem możliwości 
ustalenia majątku zarówno nieruchomego jaki i ruchomego dłużnika.    
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Miasta Katowice wobec Multi-Invest 
Polska Sp. z o.o. w likwidacji z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu 
położonego w Katowicach przy Al. Roździeńskiego (działki nr 653/35, 654/35 i 655/35 o łącznej 
pow. 37.691 m2), w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 4 głosach 
„wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.7. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. 
Piastów  w Katowicach. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że w dniu 
21.07.2004 r. Miasto Katowice sprzedało na rzecz najemcy, lokal mieszkalny położony w budynku 
przy ul. Piastów  za kwotę 25.760,00 zł. Od ceny zbycia została udzielona bonifikata w wysokości 
60% w kwocie 38.640,00 zł. Aktem notarialnym zawartym dnia 26.11.2008 r. nabywca dokonał 
sprzedaży przedmiotowego lokalu za cenę 208.000,00 zł. Następnie, całość środków uzyskanych ze 
sprzedaży przeznaczył, w ciągu 12 miesięcy, na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na zakup 
nieruchomości przy ul. Kofty w Bytomiu, nabytej przed datą sprzedaży. Zgodnie z art. 68 ust. 2 
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwy organ żąda zwrotu kwoty 
równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego zbył go przed 
upływem 5 lat licząc od daty pierwotnego nabycia lub wykorzystał na inne cele niż cele 
uzasadniające udzielenie bonifikaty. W świetle obowiązujących przepisów cytowanej ustawy od tej 
zasady przewidziano w art. 68 ust. 2a pięć wyjątków, w tym m. in. brak obowiązku zwrotu 
bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży 
wykorzystane zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego będącego 
przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego, albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 
będącej przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego (art. 68 ust. 2a pkt 5). 
Nabycie przez rzeczona Panią nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Kofty przed datą 
sprzedaży lokalu nabytego od Miasta z bonifikatą i przeznaczenie środków na spłatę kredytu nie 
spełnia przesłanek wynikających z art. 68 ust. 2a pkt 5 ww. ustawy. W związku z powyższym 
nabywca zobowiązany został do zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty w wysokości 42.630,65 zł. 
W odpowiedzi nabywca zwrócił się o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, argumentując 
wniosek przeznaczeniem środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania nabytego od Miasta na 
spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na zakup domu. Wskazała również, że nabycie domu 
nastąpiło w terminie wcześniej uzgodnionym, natomiast sprzedaż lokalu mieszkalnego uległa 
przesunięciu w czasie z uwagi na trudności z uzyskaniem kredytu bankowego przez nowonabywcę. 
Wniosek uzasadniła także trudną sytuacją materialną i życiową. Jako matka samotnie wychowująca 
dziecko nie mogła już samodzielnie prowadzić działalności gospodarczej, która to działalność 
zaczęła przynosić straty, jak również otrzymała wypowiedzenie z drugiej pracy. Dodatkowo jej 
budżet domowy obciążony był spłatą kredytu zaciągniętego na kupno samochodu niezbędnego do 
pracy (nauka jazdy). Zgodnie z art. 68 ust. 2c właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu 
bonifikaty, w innych przypadkach niż określone w ust. 2a cyt. ustawy za zgodą rady. Dotychczas 
Rada Miasta Katowice podjęła dwie uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 
zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Biorąc pod uwagę fakt, że 
środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego od Miasta z bonifikatą zostały 
przeznaczone na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych, a także trudną sytuację rodzinną 
i finansową, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
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 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr  położonego w budynku przy ul. Piastów  w 
Katowicach, w głosowaniu: 9 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.8. 
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice 
na 2016 r. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zmian budżetu miasta Katowice 
na 2016 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 4.083.609 zł z tytułu: 

 odszkodowań za zniszczone mienie w Urzędzie Miasta (1.880 zł) i Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej (3.421 zł) – 5.301 zł, 

 udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie 
z opublikowaną informacją Ministerstwa Finansów – 1.830.861 zł, 

 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów ERASMUS+ – 1.948.270 zł: 

 „W poszukiwaniu zrozumienia” – 178.532 zł, 

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

 „Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - 
wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako 
innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo 
nauczanie języków obcych” – 91.952 zł, 

 „FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach” – 425.290 zł, 

 „Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” – 240.937 zł, 

 „Praktyka za granicą - szansa na lepszą przyszłość” – 250.770 zł, 

 „Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii” – 
434.840 zł, 

 „Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy” – 153.162 zł, 

 „Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla 
techników hotelarstwa” – 164.717 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację 
projektów – 264.547 zł: 

 „Nauczyciel XXI wieku” (EFS) – 73.652 zł, 

 „Pomocna dłoń dla rodziny” (EFS – 107.565 zł, budżet państwa – 10.121 zł) – 
117.686 zł, 

 „SMARTOPIEKA – innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych 
w mieście Katowice” (EFS – 2.508 zł, budżet państwa – 260 zł) – 2.768 zł, 

 „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” (EFS) – 
70.441 zł, 

 środków z Funduszu Pracy na refundację części wydatków związanych z realizacją 
Programu Aktywizacji i Integracji przez Dom Dziecka „Stanica” (7.182 zł), Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej (13.937 zł) i Zakład Zieleni Miejskiej (13.511 zł) – 34.630 zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 8.576.532 zł z tytułu: 

 części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z opublikowaną informacją Ministerstwa 
Finansów – 2.611.817 zł, 

 środków z funduszy strukturalnych na realizację projektów – 5.831.589 zł: 

 „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów 
wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja 
Parku Boguckiego” (EFRR) w związku z przesunięciem realizacji na 2017 rok – 
5.224.991 zł, 



- PROJEKT - 

16 

 

 „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” (EFS) 
w związku z dostosowaniem do aktualnego zakresu zadania 606.598 zł, 

 środków z Funduszu Pracy – 133.126 zł na: 

 refundację części wydatków związanych z organizacją prac społecznie użytecznych 
przez Dom Dziecka „Stanica” (8.217 zł), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (15.230 
zł) i Zakład Zieleni Miejskiej (14.029 zł) – 37.476 zł, 

 realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji zawodowej zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej DF.VII.4021.12.1.2016.MŚ z 22 stycznia 2016 r. – 95.650 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 10.666.506 zł z przeznaczeniem na: 

 pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem majątku przejętego w ramach zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice – Etap II”: 
utrzymanie i konserwacja dróg publicznych – zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania infrastruktury drogowo-mostowej (13.000 zł), konserwacja 
i eksploatacja nowych punktów świetlnych (211.000 zł) oraz utrzymanie urządzeń 
komunalnych (84.706 zł) – 308.706 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ze środków niewykorzystanych 
w 2015 roku) – 5.790.605 zł: 

 Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej – 1.177.870 zł, 

 Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy – 4.612.735 zł, 

 naprawę zniszczonego mienia w Urzędzie Miasta (1.880 zł) oraz Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej (3.421 zł) ze środków otrzymanych odszkodowań – 5.301 zł, 

 działania promocyjne miasta Katowice poprzez wsparcie produkcji filmowej – 500.000 
zł, 

 utrzymanie trwałości projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” w związku z przejęciem 
parkomatów od miasta Piekary Śląskie – 50.701 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 
zł: 

 „Śląska Karta Usług Publicznych” (wkład własny) – 206.382 zł, 

 „Nauczyciel XXI wieku” (EFS) – 92.065 zł, 

 „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” – Miejskie 
Przedszkole Nr 41 (EFS – 325.756 zł, wkład własny – 63.171 zł) i Miejskie Przedszkole 
Nr 66 (EFS – 268.359 zł, wkład własny – 52.680 zł) – 709.966 zł, 

 „Kopernik szkołą otwartą na zmiany” (EFS – 19.781 zł, budżet państwa – 1.198 zł) – 
20.979 zł, 

 „Pomocna dłoń dla rodziny” (EFS – 107.565 zł, budżet państwa – 10.121 zł) – 
117.686 zł, 

 „SMARTOPIEKA – innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych 
w mieście Katowice” (EFS – 2.508 zł, budżet państwa – 260 zł) – 2.768 zł, 

 „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” (EFS – 
70.441 zł, wkład własny – 16.572 zł) – 87.013 zł, 

 dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną na potrzeby Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach „Programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” (udział w kosztach 
zakupu 50%) – 1.500.000 zł, 

 dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie kosztów 
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obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – 21.880 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych środkami Unii Europejskiej 
(ERASMUS+) – 783.704 zł: 

 „Nowe technologie informatyczne w nauce języka angielskiego” – 1.378 zł, 

 „Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym” – 35.946 zł, 

 „W poszukiwaniu zrozumienia” – 57.743 zł, 

 „Krok po kroku do sukcesu” – 5.947 zł, 

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

 „Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - 
wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego jako 
innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo 
nauczanie języków obcych”– 114.440 zł, 

 „FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach” – 118.200 zł, 

 „Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” – 30.268 zł, 

 „Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 2” – 1.781 zł, 

 „Praktyka za granicą - szansa na lepszą przyszłość” – 312.100 zł, 

 „Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii” – 
1.150 zł, 

 „Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy” – 54.100 zł, 

 „Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla 
techników hotelarstwa” – 19.964 zł, 

 „Promocja regionu przez sztukę” – 17.881 zł, 

 „Energetyczna łączność z Europą” – 2.762 zł, 

 uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
w placówkach oświatowych – 217.916 zł, 

 nagrody konkursowe, materiały i wyposażenie, naprawy i konserwacje w placówkach 
oświatowych oraz remont sali gimnastycznej w X Liceum Ogólnokształcącym 
(z odszkodowań oraz środków na zadanie prewencyjne otrzymanych w 2015 roku) – 
16.324 zł, 

 doposażenie przedszkoli oraz remont sali gimnastycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 93 
w związku z utworzeniem nowych miejsc – 39.000 zł, 

 modernizację bieżni sportowej w Szkole Podstawowej Nr 29 – 85.000 zł, 

 zakup wyposażenia na potrzeby wychowanków Domu Dziecka „Stanica” (ze środków 
darowizn otrzymanych w 2015 roku) – 535 zł, 

 realizację Programu Aktywizacji i Integracji przez Dom Dziecka „Stanica” (11.970 zł), 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (23.229 zł) i Zakład Zieleni Miejskiej (22.518 zł) 
współfinansowanego środkami Funduszu Pracy – 57.717 zł, 

 zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości położonej przy ul. Krzyżowej 1 
w związku z jej oddaniem w odpłatne użytkowanie na rzecz Miejskiego Domu Kultury 
„Koszutka” – 41.328 zł, 

 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury „Ligota” 
z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika instytucji – 10.930 
zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 8.159.455 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 
7.559.651 zł: 
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 „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów 
wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja 
Parku Boguckiego” (EFRR – 5.224.991 zł, wkład własny – 922.057 zł) – 6.147.048 zł, 

 „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” – Zespół 
Obsługi Jednostek Oświatowych (EFS – 1.200.713 zł, wkład własny – 211.890 zł) – 
1.412.603 zł, 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia „Nauczyciel XXI wieku” współfinansowanego 
środkami Unii Europejskiej (ERASMUS+) – 185.360 zł, 

 prace społecznie użyteczne realizowane przez Dom Dziecka „Stanica” (13.694 zł), 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (26.720 zł), Zakład Zieleni Miejskiej (23.380 zł) – 
63.794 zł, 

 wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy pełniących funkcję doradcy klienta (zatrudnionych w ramach 2 etatów) 
finansowane ze środków Funduszu Pracy – 95.650 zł, 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Przygotowanie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. Grota-Roweckiego 
(przesunięcie środków na 2018 rok) – 255.000 zł. 

 zwiększenie przychodów o kwotę 6.999.974 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków 
w kwocie 1.315.843 zł celem: 

 zakupu osłon na kaloryfery w Miejskim Przedszkolu Nr 47 (przeniesienie między działami) – 

 13.500 zł, 

 zabezpieczenia wkładu własnego do Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych 
funduszami strukturalnymi – 23.644 zł: 

 „Pomocna dłoń dla rodziny” – 9.600 zł, 

 „SMARTOPIEKA – innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście 
Katowice” – 14.044 zł, 

 zwiększenia dotacji celowej na prowadzenie działalności charytatywnej w związku z większą 
liczbą osób korzystających z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (przeniesienie między działami) – 8.000 zł, 

 wykonania konserwacji i napraw wpustów deszczowych poprzez rezygnację z modernizacji 
kanalizacji deszczowej planowanej w ramach przebudowy dróg gminnych i powiatowych 
(przeniesienie między działami) – 775.000 zł, 

 pokrycia kosztów obsługi energetycznej imprez plenerowych, usunięcia dewastacji 
elementów iluminacji świąteczno-noworocznych oraz dekoracji Placu Centralnego poprzez 
zmniejszenie nakładów na modernizację dróg gminnych – 485.699 zł, 

 zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Historii Katowic w związku ze 
współorganizacją 95 rocznicy III Powstania Śląskiego – 10.000 zł. 

Dokonuje się korekty w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Budownictwo 
mieszkaniowe - komunalne (poz. 22) poprzez zmniejszenie w zakresie ul. Obrońców Westerplatte 
42- 50-I etap i zwiększenie ul. Kordeckiego 3,4 – 1.250.000 zł. 
 
Radny Bartosz WYDRA poprosił o uszczegółowienie kwestii działań promocyjnych miasta Katowice 
poprzez wsparcie produkcji filmowej w kwocie 500.000 zł. 
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Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że chodzi o dofinansowanie filmu 
Lecha Majewskiego, którego akcja będzie toczyła się w Katowicach. To jest modny zabieg 
promocyjny, czego przykładem jest choćby serial „Ojciec Mateusz”, który kręcony jest 
w Sandomierzu. Wstępne oczekiwania reżysera dotyczyły kwoty 2 mln zł. W drodze negocjacji na 
film, który promowałby Katowice, miasto ma wyłożyć 500 tys. zł. 
 
Radny Bartosz WYDRA zapytał gdzie ten film będzie dystrybuowany czy będzie to telewizja, kino 
czy też internet? Pan radny zauważył, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Infrastruktury 
i Środowiska przekonywano radnych, że podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych są 
konieczne. Uzasadniano to tym, że nie ma pieniędzy a to będzie koło zamachowe, które pozwoli na 
to by te nieruchomości wyremontować. Dziś lekką ręką wydajemy pół miliona złotych na film, 
o którym tak naprawę nic nie wiemy.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że film będzie nosił tytuł „Dolina 
bogów”. Jest to działanie w ramach realizacji uchwalonej Strategii promocji miasta Katowice.  
 
Radna Małgorzata SMOLEŃ zapytała czy reżyser ma podpisaną umowę z telewizją, jeśli tak to jaką. 
Pani radna stwierdziła, że chciałaby wiedzieć czy ten film w ogóle będzie emitowany czy będzie to 
tylko sztuka dla sztuki. Jeśli chodzi o promocję miasta, jeśli to faktycznie będzie promocja to jest 
bardzo dobre posunięcie. Tylko, żeby to była promocja, w którą chcemy zainwestować pieniądze to 
musimy mieć informację czy producent podpisujący umowę z miastem ma również podpisaną 
umowę np. z telewizją na emisję filmu. Jeśli tak to, w jakim programie.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że nie ma wiedzy, co do szczegółów 
jednak nazwisko reżysera Lecha Majewskiego jest godne uwagi i polecenia. Produkcje Lecha 
Majewskiego są uznawane w świecie. Zdaniem pani Skarbnik reżyser w Polsce jest trochę 
niedoceniany, za to bardzo ceniony jest w świecie. Na sesję Rady Miasta zostaną przygotowane 
szczegółowe materiały w powyższym zakresie.       
 
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że rzadko, który polski reżyser potrafi zrobić dobry filmy. 
 
Radny Michał LUTY zauważył, że są reżyserzy, którzy robią wybitne dzieła jak np. Andrzej Wajda.  
Lech Majewski jest tak jak wspomniała Pani Skarbnik reżyserem cenionym bardziej na świecie niż 
w Polsce. Każde dzieło artystyczne niesie ryzyko. Ryzyko niósł również pomysł budowy NOSPR 
w Katowicach. W momencie, kiedy budowano NOSPR Pan radny stwierdził, że miał wątpliwości czy 
miasto się nie ośmieszy robiąc taki wielki obiekt. Obecnie chętnych do podpięcia się do sukcesu jest 
wielu. Przy tym projekcie jest pewne ryzyko. Jeden reżyser daje większe szanse na to, że produkcja 
się uda inny mniejsze. W przypadku Lecha Majewskiego Pan radny stwierdził, że by zaryzykował. 
Przed podjęciem decyzji nigdy nie będziemy mieć pewności czy to będzie hit. 
 
Radny Maciej BISKUPSKI zapytał, z czego wynika zmniejszenie dochodów w zakresie 
zagospodarowania przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz 
z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego” 
(EFRR) w związku z przesunięciem realizacji na 2017 rok – 5.224.991 zł. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że nie ma na razie rozstrzygnięcia 
konkursu. Jeśli pojawi się rozstrzygnięcie to zaczniemy realizację zadania. Na dzień dzisiejszy jednak 
czekamy na rozstrzygnięcie.  
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Radny Maciej BISKUPSKI poprosił o przybliżenie kwestii projektu „SMARTOPIEKA – innowacyjny 
system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice” (EFS – 2.508 zł, budżet państwa 
– 260 zł) – 2.768 zł. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że jest to projekt o który 
miasto dopiero będzie wnioskować.  
 
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 2016 r., w głosowaniu: 6 głosów 
„za”, 1 głos „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały”. 
 
Ad. 5.9. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-
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 2016-2035, 
w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.10. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Katowice na 2016 rok.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że przedkładany projekt uchwały 
dokonuje zmian zapisów Uchwały Rady Miasta Katowice Nr XIX/360/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok, w związku planowanym podpisaniem 
w 2016 roku nowego kontraktu finansowego z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na łączną 
kwotę 165 mln zł. Wprowadza się: 

 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu 
budżetu w latach 2017-2018 i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w roku 
2019, 

 upoważnienie Prezydenta Miasta Katowice do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Kredyt planuje się przyjmować w latach 2017-2019 jako przychody budżetu miasta w transzach, 
w wysokościach wynikających z potrzeb realizowanych zadań inwestycyjnych, zgodnie z Uchwałą 
Rady Miasta Katowice Nr XXII/430/16 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym: 
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1) w roku 2017 - 84.410.000 zł, 
2) w roku 2018 - 66.175.000 zł, 
3) w roku 2019 - 14.415.000 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 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok, jednogłośnie 
- 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5.11. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części 
wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pani S S i 
Pani I S za lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. Techników. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że rodzina 
zajmowała pełnokomfortowy lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. Techników na 
podstawie umowy najmu z dnia 25.08.1998 r. W związku z powstałymi zaległościami z tytułu 
używania ww. lokalu, KZGM w Katowicach w dniu 19.11.2002 r. wypowiedział dłużniczce umowę 
najmu lokalu mieszkalnego. Z powodu wzrastających zaległości i braku ich uregulowania, Zakład 
skierował sprawę o zapłatę i eksmisję dłużników na drogę postępowania sądowego, skutkiem czego 
uzyskał kolejno nakazy zapłaty zasądzający solidarnie zapłatę kwoty zobowiązań wraz 
z ustawowymi odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu, a w konsekwencji wyrok Sądu Rejonowego 
w Katowicach z dnia 12.01.2004 r. orzekający eksmisję z lokalu mieszkalnego przy ul. Techników 
w Katowicach wraz z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego. Całkowita zaległość za ww. 
lokal mieszkalny wynosi 124 168,08 zł w tym zaległości niezasądzone wynoszą 16 543,53 zł. W dniu 
06.07.2009 r. w celu realizacji wyroku eksmisyjnego została złożona dłużniczkom oferta zawarcia 
umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy ul. Cynkowej. Lokal mieszkalny przy 
ul. Techników został przekazany przez dłużników protokołem zdawczo – odbiorczym do dyspozycji 
Zakładu w dniu 04.08.2009 r. Według stanu na dzień 31.01.2016 r. na koncie rozrachunkowym 
zajmowanego lokalu socjalnego widnieje zadłużenie w kwocie 830,09 zł. W piśmie z dnia 
01.09.2014 r. stanowiącym Wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania w trybie art. 
827 k.p.c. komornik sądowy wskazał, że postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko 
dłużnikom jest bezskuteczne. W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko 
dłużniczce ustalono, że ww. zajmuje lokal socjalny przy ul. przy ul. Cynkowej w Katowicach. Po 
dokonaniu przeszukania mieszkania dłużniczki stwierdzono, że znajdują się tam meble 
i podstawowy sprzęt AGD. Odstąpiono od ich zajęcia mając na uwadze fakt, że są to przedmioty 
urządzenia domowego niezbędne dla dłużniczki. Ustalono, że dłużniczka nie pracuje, utrzymuje się 
z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Jest zarejestrowana jako osoba 
bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach bez prawa do zasiłku. Dłużniczka nie 
figuruje w systemie informatycznym ZUS ani jako płatnik składek, ani jako ubezpieczony. 
Z oświadczenia dłużniczki wynika, że nie posiada rachunków bankowych, wierzytelności, 
nieruchomości oraz pojazdów mechanicznych. Dokonane zajęcie rachunku bankowego okazało się 
bezskuteczne, z powodu zbiegu z innymi egzekucjami komorniczymi. Innego majątku dłużniczki nie 
ustalono. W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przeciwko współdłużniczce 
ustalono, że zameldowana jest ona w miejscowości Rokitno Szlacheckie przy ul. 1 Maja. Lokal, 
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który zajmuje jest lokalem wynajmowanym od osoby trzeciej. Po dokonaniu przeszukania 
mieszkania dłużniczki stwierdzono, że znajdują się tam meble i podstawowy sprzęt AGD. 
Odstąpiono od ich zajęcia mając na uwadze fakt, że są to przedmioty urządzenia domowego 
niezbędne dla dłużniczki. Ustalono, że dłużniczka jest zatrudniona z najniższym wynagrodzeniem 
niepodlegającym zajęciu, przebywa na urlopie wychowawczym. Z oświadczenia dłużniczki wynika, 
że nie posiada rachunków bankowych, wierzytelności, nieruchomości oraz pojazdów 
mechanicznych. Dokonane zajęcie rachunku bankowego okazało się również bezskuteczne, gdyż 
rachunek został zamknięty. Innego majątku dłużniczki nie ustalono. W niniejszej sprawie 
podkreślenia wymaga fakt, że prowadzone z wniosków KZGM w Katowicach postępowania 
egzekucyjne przeciwko dłużnikom zostały umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności 
egzekucji. W związku z tym zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania 
egzekucyjnego nie zostanie zaspokojona wierzytelność przysługująca KZGM w Katowicach, 
a skierowanie kolejnej sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego narazi Zakład na 
poniesienie dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. 
Z powyższych względów uznać należy, że zachodzą przesłanki do umorzenia zaległości 
niezasądzonych w wysokości 16 543,53 zł, o których mowa w §5 ust. 1 uchwały nr XXXVII/843/13 
Rady Miasta Katowice z dnia 29.05.2013 r. w sprawie ustalania zasad i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice 
lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice z późn. zm. Należności zasądzone prawomocnymi 
tytułami wykonawczymi będą ponownie dochodzone przez Zakład na drodze postępowania 
egzekucyjnego. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy jeśli zostanie umorzona ta kwota nie 
zostanie potraktowana przez Urząd Skarbowy, jako przychód dłużników i obłożona podatkiem.  Pan 
Przewodniczący stwierdził, że na portalu samorządowym znalazł informację, że tego typu uchwały 
umarzające części wierzytelności w miastach gdzie są dociekliwe Urzędy Skarbowe powodują fakt 
naliczenia podatku od kwoty umorzonej. Jednak w Warszawie podjęte w tym zakresie uchwały są 
przez Urząd Skarbowe akceptowane. Nie traktuje on tym samym przychodów z tytułu umorzenia 
wierzytelności, jako przychodów do opodatkowania twierdząc, że ta uchwała warszawska jest 
uchwałą uniwersalną. Pan Przewodniczący wyraził wątpliwość czy Urząd Skarbowy nie będzie 
kolejnym wierzycielem dłużników. Należałoby to wyjaśnić byśmy mieli świadomość czy nie 
wyrządzamy krzywdy wyrażając zgodę na umorzenie wierzytelności.          
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że w jej 
przekonaniu to umorzenie stanowi formę ulgi i faktycznie dłużnik musi w ramach zeznania 
podatkowego się z Urzędem Skarbowym rozliczyć.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA dodała, że w takiej sytuacji KZGM 
w Katowicach zobowiązany jest wystawić dłużnikowi PIT 8c.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA zadeklarowała, że 
sprawdzi te informacje i przekaże Panu Przewodniczącemu.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pani S S i P I S za lokal mieszkalny położony w 
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Katowicach przy ul. Techników, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały”. 
 
Ad. 5.12. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części 
wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana K Z za 
lokal mieszkalny przy ul. Okrzei w Katowicach. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że umorzenie 
dotyczy części zadłużenia z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 
w Katowicach. W związku z powstałymi zaległościami w dniu 30.11.2010 r. została wypowiedziana 
umowa najmu. W związku z zadłużeniem KZGM w Katowicach wszczął procedurę windykacyjną 
w wyniku, której uzyskano kolejne nakazy zapłaty z tytułu odszkodowania i opłat niezależnych wraz 
z odsetkami i kosztami procesu, a w konsekwencji wyrok zaoczny Sądu Rejonowego Katowice-
Zachód w Katowicach z dnia 14.03.2012 r. o eksmisję, nakazujący dłutownikom by opuścili 
i opróżnili lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. Okrzei. Sąd orzekł, iż pozwanym nie 
przysługuje prawo do otrzymania lokalu socjalnego oraz zasądził koszty procesu. W wyniku złożonej 
apelacji Sąd Okręgowy w Katowicach zmienił zaskarżony wyrok oraz punkt 2 wyroku zaocznego 
z dnia 14.03.2012r. w ten sposób, że przyznaje pozwanemu prawo do lokalu socjalnego. Sąd oddalił 
apelację w pozostałej części i odstąpił od obciążania powoda kosztami opłaty sądowej od apelacji, 
od której pozwany był zwolniony. Umowę najmu lokalu socjalnego przy ul. Oswobodzenia dłużnik 
podpisał w dniu 05.06.2014 r. otrzymuje dodatek mieszkaniowy, który w całości pokrywa wysokość 
miesięcznych naliczeń. W związku z tym nie posiada zaległości. Całkowita zaległość za zajmowanie 
lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Okrzei wynosi 294.660,19 zł. Należności 
niezasądzona z tytułu odszkodowania i opłat niezależnych wynoszą 49.296,44 zł. Należności 
zasądzone tytułami wykonawczymi będą dochodzone przez KZGM na drodze postępowania 
egzekucyjnego. W wyniku prowadzonych postępowań egzekucja komornicza okazała się 
bezskuteczna. W uzasadnieniu podano, iż dłużnik jest zameldowany i mieszka pod wskazanym 
adresem. Dokonano przeszukania mieszkania i stwierdzono, że znajdują się tam meble 
i podstawowy sprzęt AGD. Odstąpiono od ich zajęcia. Według oświadczenia dłużnika nie posiada on 
rachunków bankowych, wkładów oszczędnościowych, wierzytelności, akcji, obligacji, innych praw 
majątkowych oraz nieruchomości. Dłużnik nie pracuje, utrzymuje się z prac dorywczych. Nie 
figuruje w systemie informatycznym ZUS zarówno jako płatnik składek jak i ubezpieczony, stąd 
wniosek, że nie pracuje i nie prowadzi działalności gospodarczej. Naczelnik Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Katowicach nie posiada nowych informacji o miejscu zatrudnienia dłużnika. Urząd 
nie odnotował rachunków bankowych, zeznań podatkowych, dokumentów od płatników podatku 
dochodowego ani czynności cywilno - prawnych, których stroną byłby dłużnik. Biorąc powyższe 
pod uwagę zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania egzekucyjnego nie 
zostanie zaspokojona wierzytelność przysługująca KZGM w Katowicach a skierowanie kolejnej 
sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego narazi jedynie Zakład na poniesienie 
dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.  
 
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 wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu 
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Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana K Z za lokal mieszkalny przy ul. Okrzei w 
Katowicach, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
Ad. 6. Korespondencja. 
 
Ad. 6.1. Interpretacja prawna dotycząca podjęcia przez Prezydenta Miasta Katowice decyzji 

o zaniechaniu poboru opłaty targowej na terenie miasta Katowice z dniem 1 lutego 2016 
roku.  

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym interpretację prawna 
dotycząca podjęcia przez Prezydenta Miasta Katowice decyzji o zaniechaniu poboru opłaty 
targowej na terenie miasta Katowice z dniem 1 lutego 2016 roku.  
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad. 7. Wolne wnioski. 
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że na poprzednim posiedzeniu Komisji jednym z omawianych 
tematów była Polityka miasta (stan na 01.01.2016 i zamierzenia) w kwestii pozyskiwania środków 
unijnych i krajowych w perspektywie 2014 – 2020. Komisja otrzymała szczegółowe informacje, co 
do pozyskiwania środków unijnych natomiast zabrakło informacji, co do środków krajowych. Pan 
radny stwierdził, że wskazanym by było zatem poprosić Pan Prezydenta o przestawienie takiej 
zbiorczej informacji na temat środków krajowych które miasto pozyskiwało, pozyskuje i planuje 
pozyskiwać, a w szczególności środków z WFOŚiGW, jak również środków ze wszystkich programów, 
które są dedykowane dla samorządów. Pan radny poruszył również problem opłat dla najemców 
lokali gastronomicznych na ul. Mariackiej w zakresie letnich ogródków. Pan radny dodał, że 
z informacji, jakie do niego docierają od gastronomów wynika, że ta opłata za letnie ogródki 
w dosyć znacznym stopniu wzrośnie. Pan radny zapytał czy prowadzone były jakieś konsultacje 
z właścicielami lokali gastronomicznych na ul. Mariackiej w tym zakresie oraz czy nie można by było 
opóźnić wejścia w życie Zarządzenia Pana Prezydenta regulującego te kwestie np. do września czy 
października br. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że wydatki miasta rosną. Musimy 
zatem dbać również o dochody, by budżet się równoważył. Proponowane zmiany były 
konsultowane z zainteresowanym środowiskiem. Jeśli chodzi o odłożenie w czasie wprowadzenia 
zmian to decyzja w tym zakresie należy do Pana Prezydenta.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poddał wniosek radnego Macieja Biskupskiego 
w sprawie przedłożenia Komisji informacji na temat polityki miasta w zakresie pozyskiwania 
środków krajowych pod głosowanie. 
 
Radni, jednogłośnie -7 głosów „za” - przychylili się do przedstawionej propozycji kierując do 
Prezydenta Miasta Katowice wniosek następującej treści:      
 
Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o przedłożenie 
informacji dotyczącej polityki miasta Katowice w zakresie pozyskanych środków krajowych 
w latach 2012-2015 oraz planów pozyskania ww. środków po 2015 roku.  
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/31.03.2016/CCF20160225.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/31.03.2016/CCF20160225.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/31.03.2016/CCF20160225.pdf
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Wobec braku dalszych 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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