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BRM.0012.3.4.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  

 

 

Data posiedzenia: 23.04.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 209.  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:10 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółem).  

 

Radni nieobecni: 

 

1. Małgorzata SMOLEŃ 

 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 

2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 

3. Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA 

4. Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK 

5. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 

6. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych 

Pani Mirosława STACHURA – JELEŃ 

7. Zastępca Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Bożena JASZCZAK  

8. Kierownik Referatu Ulg, Orzecznictwa i Kontroli Podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat 

Lokalnych Pani Karolina GORCZYCA 

 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 

 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

2. Opiniowanie: 

a) sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok, 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. 

 Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta 

Katowice za 2014 rok. 

b) sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ufp, 

 Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na 

lata 2014 - 2035 za 2014 rok. 
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 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni 

funkcję organu tworzącego za 2014 rok 

 Uchwała Nr 4200/III/18/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego. 
 

2.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia 

i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. 
 

2.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania 

z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku”. 
 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 
 

3.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania 

pierwszeństwa 

w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu.  
 

3.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniosku z dnia 

16.03.2015 r. właścicieli lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy Al. W. 

Roździeńskiego 100 w Katowicach dotyczącego obniżenia wymiaru opłaty podatku od 

nieruchomości w następnych latach podatkowych. 
 

3.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. 
 

3.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniająca uchwałę nr V/42/07 

Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz 

zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice. 
 

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

w budżecie miasta Katowice na 2015 rok. 
 

3.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 
 

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

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach wobec pana L S za lokal mieszkalny położony przy ul. Tysiąclecia w 

Katowicach. 
 

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

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach przysługującej od pani W K, pana A K, pana Ł K, pana W K oraz pani M K 

z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kozielskiej. 
 

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

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach przysługującej od B G oraz pana G L z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej. 
 

4. Korespondencja. 
 

4.1. Informacja dotycząca realizacji wniosków Komisji z dnia 26.03.2015 r.  
 

5. Wolne wnioski. 

 

___________________________________________________________________________  
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 

gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad. 

 

Komisja, jednogłośnie - 6 głosów „za” - przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Projekt protokołu Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 26.03.2015 r. był dostępny 

do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta 

Katowice w zakładce Komisja Budżetu Miasta. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony 

Państwa radnych poddał projekt protokołu Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 

26.03.2015 r. pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 26.03.2015 r. został przyjęty 

jednogłośnie – 6 głosów „za”. 

 

Ad. 2. Opiniowanie: 

a) sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok, 

b) sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ufp, 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do tematu 

będącego przedmiotem obrad Komisji. 

  

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA zwróciła uwagę na fakt, że przyjęty przez 

Radę Miasta Katowice budżet miasta Katowice na rok 2014 w ciągu roku ulegał wielokrotnie 

zmianom, których dokonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W wyniku 

wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu planowane dochody ogółem zwiększono 

w stosunku do planu na 1 stycznia 2014 r. o 4,5% i wykonane zostały w kwocie 1.615.551.147,47 

zł, co stanowi 95,8% planu po zmianach. Planowane wydatki ogółem zwiększono w stosunku do 

planu na 1 stycznia 2014 r. o 5,9% zrealizowano w wysokości 1.852.696.315,50 zł, co stanowi 

93,1% planu po zmianach. Nadwyżka operacyjna w 2014 r. osiągnięta została w wysokości 

184.372.113 zł, co stanowi 180,8% planu wynoszącego 101.997.495 zł. Zrealizowana nadwyżka 

operacyjna za 2014 rok była wyższa od założonej w planie po zmianach o 82.374.618 zł i wyższa 

od wykonania za 2013 rok o 36.755.977 zł tj. o 25%. Ujemna różnica pomiędzy osiągniętymi 

dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wyniosła /-/237.145.168 zł i była wyższa od 

zrealizowanego wyniku w 2013 roku o 114.939.409 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym treść uchwały Nr 

4200/III/18/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Pan Przewodniczący poprosił 

o uszczegółowienie kwestii podniesionej w przytoczonej opinii w zakresie zobowiązań 

wymagalnych w kwocie 85.331,25 zł.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że są to zobowiązania, których 

termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone. Pani Skarbnik wyjaśniła, że 

zobowiązania dotyczą faktury wystawionej przez firmę Vasco. Faktura wystawiona 22.12.2014 r. 

nie dotarła do Urzędu Miasta. Firma Vasco 29.12.2014 r. wystawiła duplikat tej faktury, dotyczy to 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Termin płatności wskazano na 30.12.2014 r. do służb 

finansowych ta faktura dotarła 07.01.2015 r. i w tym dniu została zapłacona. Kwota ta to 85.331,25 

http://www.katowice.eu/
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zł. Druga kwota to 24,68 zł dotyczy Wydziału Administracyjnego – komornik sądowy i koszty 

postępowania egzekucyjnego. Data wpływu faktury 22.12.2014 r. Termin płatności 29.12.2014 r. 

Faktura wpłynęła do Wydziału Księgowo – Rachunkowego 05.01.2015 r. i w tym terminie została 

zapłacona. Ostatnia pozycja to 260,48 zł – nagroda uznaniowa dla pracownika wypłacona w formie 

gotówki termin postawienia do dyspozycji wypłaty to grudzień 2014 r. a wypłata nastąpiła dopiero 

w styczniu 2015 r. Pani Skarbnik podkreśliła, że służby finansowe starają się eliminować tego typu 

przypadki są na to odpowiednie procedury. Pani Skarbnik dodała, że wystąpi do Pana Prezydenta 

o wyciagnięcie konsekwencji dyscyplinujących wobec wspomnianych wydziałów.    

    

Radny Michał LUTY poprosił o uszczegółowienie kwestii wysokości zadłużenia miasta.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że Katowice są najmniej 

zadłużonym miastem ze wszystkich miasta Unii Metropolii Polskich. Wskaźniki są bardzo 

bezpieczne. Wskaźnik zadłużenia na 31.12.2014 r. to jest 674 mln zł, co stanowi 41,7%. 

W aglomeracji śląskiej niestety Katowice nie są liderem. Są miasta takiej jak Gliwice czy Tychy, 

które są mniej zadłużone od Katowic.      

 

Radny Borys PRONOBIS zapytał czy zadłużenie KZGM jest również zadłużeniem miasta? 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że KZGM jest jednostką 

budżetową. KZGM nie może być, zatem zadłużony. Wszystkie jednak zobowiązania, jakie ma 

jednostka budżetowa są zobowiązaniami miasta i to ma odzwierciedlenie w budżecie.  

 

Radny Borys PRONOBIS przypomniał wypowiedź Dyrektora KZGM z poprzedniego posiedzenia 

w której to wspominała o zadłużeniu w wysokości 120-130 mln zł.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że Pani Dyrektor mówiła 

o należnościach nieściągniętych, czyli zadłużeniu mieszkańców. Te należności to praktycznie 

roczny budżet KZGM. Trwają analizy jak z tego wybrnąć.     

 

Radny Borys PRONOBIS poprosił o informacje jak to zadłużenie przedstawiało się w latach 

poprzednich, bo zdaniem Pana radnego ten problem narasta.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w ostatnim czasie to 

zadłużenie zmalało. Jest to problem, z którym borykamy się od kilku lat. Uruchomiony został nawet 

projekt polegający na tym, że mieszkańcy mogą odpracować swoje zadłużenie. Niestety nie cieszy 

się on zbyt dużym powodzeniem wśród zobowiązanych. Pani Skarbnik podkreśliła, że należności 

cywilno-prawne miasto może zgłaszać do Krajowego Rejestru Dłużników. Wiele spraw znajduje 

swój finał w sądzie. Pani Skarbnik zwróciła uwagę na fakt, że często przedkładane są pod 

opiniowanie Komisji projekty w zakresie umarzania wierzytelności lub rozłożenia na raty. Skutkuje 

to tym, że ta wspomniana kwota zadłużenia z roku na rok maleje.  

 

Radny Borys PRONOBIS zapytał czy decyzja o odpracowaniu długu należy do kompetencji 

Dyrektora KZGM oraz czy jeśli pojawi się jakiś pomysł w tym zakresie to należy go zgłaszać do 

Pani Dyrektor? 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że decyzje te leżą 

w kompetencji Dyrektora KZGM.  

 

Radny Borys PRONOBIS odnosząc się do kwestii zadłużenia Gliwic i Tychów stwierdził, że 

miasta te też prowadzą duże inwestycje z własnych środków, mają mniejsze zadłużenie od Katowic, 

ale w stosunku procentowym do budżetu.    
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Ad. 2.1. 

 

Wobec barku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu miasta Katowice za 2014 rok pod głosowanie. 

 

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice 

za 2014 rok, w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym 

się” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 2.2. 

 

W kolejności Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych 

miasta Katowice w 2014 rok”. 

 

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

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych 

i gospodarczych miasta Katowice w 2014 roku”, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 3.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wniosku z dnia 16.03.2015 r. 

właścicieli lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy Al. W. Roździeńskiego 100 w 

Katowicach dotyczącego obniżenia wymiaru opłaty podatku od nieruchomości w następnych latach 

podatkowych. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Bożena JASZCZAK 
wyjaśnił, że pismem z dnia 16.03.2015r. właściciele lokali mieszkalnych zlokalizowanych 

w budynku przy Al. W. Roździeńskiego 100 w Katowicach, w trybie art. 7 pkt 3 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych, zwrócili się z wnioskiem o obniżenie wymiaru opłaty podatku od 

nieruchomości w następnych latach podatkowych. Rada gminy, w drodze uchwały, może 

wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy 

z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych 

ustaw, co wynika z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

Z istoty konstrukcji ustawy będącej częścią systemu podatkowego, wynika jednak, że mogą to być 

zwolnienia kategorialno-systemowe, wbudowane w dany podatek i automatycznie obowiązujące 

wszystkie podmioty, a nie zwolnienia zindywidualizowane kierowane do poszczególnych 

podmiotów. Zwolnienia od podatku od nieruchomości zastosowane przez radę gminy na podstawie 

upoważnienia wynikającego z art.7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, mogą więc mieć 

wyłącznie charakter przedmiotowy. Uchwalając z kolei przepisy ustanawiające zwolnienie 

przedmiotowe rada gminy powinna określić cechy przedmiotu w ten sposób, żeby dane zwolnienie 

dotyczyło nieoznaczonego indywidualnie podatnika. W każdym przypadku, gdy z ustanowienia 

normy prawnej można wywieść, kto podlega zwolnieniu, a nie tylko jaki przedmiot objęty jest 

zwolnieniem, zwolnieniu można przypisać charakter podmiotowo - przedmiotowy, co oznacza 

przekroczenie ustawowej delegacji określonej w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach 
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lokalnych. Podjęcie, zatem wnioskowanej uchwały, na podstawie powołanego przez 

Wnioskodawców art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, miałoby charakter 

podmiotowo-przedmiotowy, gdyż skierowane zostałoby do konkretnego kręgu osób, tj. do 

właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w nieruchomości przy Al. W. Roździeńskiego 100 

w Katowicach. Wprowadzenie takiego zwolnienia stałoby w sprzeczności z treścią art. 7 ust. 3 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zasadą równości obywateli wobec prawa wynikającą 

z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W tym stanie rzeczy wniosek właścicieli lokali 

mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy Al. W. Roździeńskiego 100 w Katowicach nie 

może zostać uwzględniony. 

 

Radny Michał LUTY zapytał który to jest budynek?  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Bożena JASZCZAK 
wyjaśniła, że budynek znajduje się przy Al. Roździeńskiego 100 i jest to jedna z „Gwiazd”. 

Mieszkańcy wykonali remont elewacji zaciągnęli kredyt i z tego tytułu chcieliby uzyskać obniżenie 

wymiaru podatku od nieruchomości, ale nie ma możliwości prawnej udzielenia konkretnej grupie 

mieszkańców takiego zwolnienia. Ponadto Pani Naczelnik dodała, że wniosek musi zostać złożony 

przed podjęciem remontu. Tutaj remont został już wykonany.      

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o uszczegółowienie kwestii zwalniania 

przedmiotowo - podmiotowego. Zdaniem Pana Przewodniczącego w tej sytuacji mamy do 

czynienia z konkretnym podmiotem. Skąd zatem to określenie przedmiotowe?   

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Bożena JASZCZAK 
wyjaśnił, że zwolnienie to ma charakter mieszany ponieważ chodzi o zwolnienie z tytułu podatku 

od nieruchomości w związku z przeprowadzonym remontem ale dla konkretnej osoby.   

 

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 wniosku z dnia 16.03.2015 r. właścicieli lokali mieszkalnych zlokalizowanych 

w budynku przy Al. W. Roździeńskiego 100 w Katowicach dotyczącego obniżenia wymiaru 

opłaty podatku od nieruchomości w następnych latach podatkowych, jednogłośnie - 8 głosów 

„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 3.1. 

 

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 użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że Dzierżawca 

nieruchomości stanowiących własność Miasta Katowice, położonych przy ul. Trzech Stawów - La 

Cantina wystąpił do Miasta z wnioskiem o ich nabycie. Nieruchomości te stanowiące działki 

zabudowane są obiektem gastronomicznym wzniesionym na podstawie stosownych pozwoleń 

budowlanych, a nakłady związane z jego wybudowaniem stanowią własność dzierżawcy. 

Sporządzony przez Firmę Wycena Nieruchomości na zlecenie WGM operat szacunkowy z dnia 

09.10.2014 r. określa wartość nakładów poniesionych przez dzierżawcę na przedmiot dzierżawy 

w wysokości 2.449.053 zł, natomiast prawo własności gruntu w wysokości 432.608 zł. 

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej 
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stronie Alei Górnośląskiej - rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach. W świetle 

obowiązujących przepisów art. 34 ust. 6-6b ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, zbycie nieruchomości na rzecz ich dzierżawców wymaga uzyskania zgody Rady 

Miasta Katowice w zakresie przyznania pierwszeństwa. Pan Naczelnik dodał, że ta nieruchomość 

od lat ’70 była w użytkowaniu PSS Społem. PSS Społem na jednej z sąsiednich nieruchomości się 

uwłaszczył i jest użytkownikiem wieczystym.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał, jaka jest sytuacja prawna gruntu na 

sąsiedniej działce. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że jest to teren w 

użytkowaniu wieczystym PSS Społem, ale działalności na tym ternie nie prowadzi PSS tylko osoba 

fizyczna.    

 

Radny Borys PRONOBIS zapytał czy kwota 432.608 zł wynika z operatu szacunkowego i czy 

podmiot płaci tylko za grunt? 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że kwota ta wynika 

z przygotowanego operatu szacunkowego a podmiot wnosi opłatę tylko za grunt, ponieważ nakłady 

na przedmiot dzierżawy poniósł we własnym zakresie.  

 

Radny Borys PRONOBIS zapytał jaką miasto uzyskiwało kwotę z tytułu czynszu za dzierżawę 

gruntu oraz od kiedy prowadzony jest najem tej nieruchomości? 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że ostatni czynsz to 

1440 zł miesięcznie. Dzierżawca korzysta z nieruchomości w oparciu o umowę dzierżawy z dnia 

23.08.1999 r. zawartą na czas nieokreślony, wywiązując się z obowiązków względem Miasta. 

 

Radny Maciej BISKUPSKI zapytał czy wyrażenie zgody nie spowoduje ograniczenia czy też 

uniemożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach jednemu z przedsiębiorców.    

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że nie ma to wpływu 

na funkcjonujące w tym miejscu lokale.      

 

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 użytkowego na rzecz jego 

dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu, w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” przy 4 

głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Radna Krystyna SIEJNA dodała, że lokale usytuowane w tym rejonie nie są podłączone do 

miejskiej kanalizacji.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że zakłada, iż poprzez to 

uregulowanie właściciel podejmie również działania w celu rozwoju tego lokalu i unormowanie 

również tej kwestii. 

 

Ad. 3.3. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
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wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Bożena JASZCZAK 
wyjaśnił, że podstawę do podjęcia uchwały stanowi art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i opłatach lokalnych, który daje radzie gminy możliwość wprowadzenia innych 

zwolnień przedmiotowych dotyczących podatku od nieruchomości. Niniejsza uchwała ma na celu 

stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Uchwała przewiduje 

udzielanie zwolnień od podatku od nieruchomości na warunkach określonych w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od 

nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc 

inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę 

sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną. 

Zwolnieniu podlegać będą maksymalnie na okres 2 lat nieruchomości lub ich części zajęte na 

prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji i usług, za wyjątkiem handlu 

związane z realizacją inwestycji początkowej. Udzielane na podstawie uchwały zwolnienie będzie 

pomocą publiczną udzielaną w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, gdyż stanowić będzie 

rodzaj przysporzenia przedsiębiorcy określonych korzyści finansowych, polegających na 

odstąpieniu przez organ podatkowy z dochodzenia podatku od nieruchomości. Uchwała podlega 

zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 30 dni od dnia 

wejścia jej w życie. Uchwałą wprowadza się w formie załączników wzory „Zgłoszenia zamiaru 

korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej”, „Oświadczenia podmiotu ubiegającego się 

o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 

o zobowiązaniu się do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych ze środków własnych 

lub z zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych” oraz 

„Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach 

regionalnej pomocy inwestycyjnej o zobowiązaniu się do utrzymania inwestycji na terenie miasta 

Katowice”. Wprowadzony w proponowanej uchwale okres jej obowiązywania do dnia 31.12.2020r. 

pokrywa się z końcem okresu obowiązywania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 

2015r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od 

środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę 

i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 

infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną. Skutki finansowe dla budżetu 

Miasta na skutek podjęcia niniejszej uchwały będą uzależnione od ilości zgłoszeń spełniających 

warunki nałożone uchwałą. Skutki finansowe dla wniosków złożonych pod koniec obowiązywania 

uchwały odczuwalne mogą być dla budżetu Miasta do dnia 31.12.2025r. 

 

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 zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc 

inwestycyjną, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

 

Ad. 3.4. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę nr V/42/07 Rady 

Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru 

opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Bożena JASZCZAK 
wyjaśnił, że w uchwale proponuje się ustalić nowy termin do rozliczenia pobranej opłaty skarbowej 

poprzez zmianę § 4 uchwały. Przedmiotowa zmiana ma na celu ujednolicenie terminów wpłaty 

pobranej opłaty skarbowej dla wszystkich inkasentów z wyjątkiem Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego na rachunek Organu podatkowego lub w kasie Urzędu Miasta Katowice 

i dostosowanie zapisów uchwały do praktyki w tym zakresie. Zmiana polega na tym, że wpłaty do 

kwoty 2.000 zł winny nastąpić do ostatniego roboczego dnia miesiąca. Z kolei wpłaty powyżej 

2.000 zł winny być dokonane następnego dnia roboczego po dniu pobrania a nie w dniu pobrania, 

tak jak to miało miejsce do tej pory dla kwot powyżej 2.000 zł. W konsekwencji pkt 3 w § 4 zostaje 

uchylony. Proponowane niniejszą uchwałą terminy rozliczeń dotyczyły bowiem do tej pory tylko 1 

inkasenta ujętego w § 4 pkt 3. Zgodnie z art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 

podatkowa, terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, 

zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ 

stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. 

Kompetencje do przedłużenia terminu płatności podatków pobranych przez inkasenta ma zatem 

Rada Gminy, która może przedłużyć termin w drodze stosownej uchwały. Dodatkowo, niniejszą 

uchwałą zmienia się § 8 uchwały zmienianej poprzez wskazanie, że wynagrodzenie za inkaso 

opłaty skarbowej przysługuje inkasentowi tylko po osobistym rozliczeniu wpłat i dokonaniu wpłat 

w terminach, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały. Powyższe zapisy mają na celu 

zdyscyplinowanie inkasentów do terminowego rozliczania inkasa.  

 

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 nr V/42/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie 

wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice, 

jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 3.5. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

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

miasta Katowice na 2015 rok. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zmian budżetu 

miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 2.853.629 zł z tytułu: 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 720.262 zł tj.: 

 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w związku z windykacją należności – 

700.000 zł, 

 placówki oświatowe w związku z otrzymaniem odszkodowań za zniszczone mienie 

(7.239 zł) i darowizny (750 zł) – 7.989 zł, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem dopłaty do 

odszkodowania za zniszczone mienie (550 zł) oraz korekty opłaconego ubezpieczenia 

społecznego dla podopiecznej w latach 1999 – 2007 (11.723 zł) - 12.273 zł, 

 refundacji wypłaconych świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia 

żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, 

którzy odbyli ćwiczenia wojskowe (20.000 zł) oraz zwrotu kosztów poniesionych 

w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej (4.000 zł) – 24.000 zł, 

 środków z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) – 1.730.886 zł na realizację projektów: 
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 “Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności 

szkolnej teraz i w przyszłości" – 58.420 zł, 

 "Hiszpania 2016. Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia 

uczniów" – 187.783 zł, 

 "Drama - Doskonalenie, Rozwój, Artyzm, Motywacja, Aktywny dialog"– 16.174 zł, 

 "Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD 2" – 153.066 zł, 

 "Energetyczna łączność z Europą" – 267.904 zł, 

 "Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3 w Katowicach" – 106.102 zł, 

 " Uczniowie ZSZ Nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej"- 

263.952 zł, 

 " Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczanie" – 240.672 zł, 

 "Promocja regionu przez sztukę"– 177.479 zł, 

 "Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym"- 201.013 zł, 

 "Nowe technologie informatyczne w nauce języka angielskiego"- 19.033 zł, 

 "Uczenie języka angielskiego na miarę XXI wieku"- 39.288 zł, 

 środków z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu 

pn."Komunikacja i prezentacja umiejętności uczniów ze szkół średnich"– 18.400 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. 

"Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do 

kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" - 

102.000 zł, 

 środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy 

zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do pracy – 

201.987 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa – 56.094 zł na realizację 

projektów: 

 "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji 

społecznej i zawodowej" (EFS i budżet państwa) – 5.094 zł, 

 "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi" (EFS) – 51.000 zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 2.138.993 zł z tytułu środków z Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego na realizację projektu pn. „Nie daj się nowotworowi! – program promocji zdrowia 

i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach” – 2.138.993 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 3.659.426 zł przeznaczonych na: 

 zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury Miejskiego Zarządu Ulic 

i Mostów, w tym: remont pomieszczenia biurowego i składnicy akt (57.000 zł) – 110.050 zł, 

 realizację przedsięwzięcia pn."Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu 

transportowego miasta Katowice" – 3.690 zł, 

 realizację zadania remontowego pn.”Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych 

przez KZGM będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym” 

celem wykonania remontów ogólnobudowlanych m.in. remont schodów wejściowych przy 

ul. Szczecińskiej 16a-16d i 18a-18e, wzmocnienie stropów przy ul. Morawy 39/2,3, 

wymianę stropów przy ul. Gnieźnieńskiej 18/1,2,3, naprawę konstrukcji budynku przy ul. 

Mariackiej 5, remont pomieszczenia transformatorowni przy ul. Młyńskiej 9 – 350.000 zł, 

 realizację zadania inwestycyjnego pn.”Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach 

będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM”, w tym: 

drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury (300.000 

zł), rekonstrukcja klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami 

towarzyszącymi (50.000 zł) – 350.000 zł, 

 realizację zadania „Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta i Rad Jednostek Pomocniczych” 

celem pokrycia kosztów najmu, mediów, wyposażenia i remontów lokali dla 



- PROJEKT - 

11 

 

nowopowstających RJP – 100.000 zł, 

 realizację zadania „Funkcjonowanie Urzędu /Obsługa administracyjno-gospodarcza” celem 

pokrycia wydatków na: naprawy i konserwacje (400.000 zł), koszty utrzymania (200.000 zł) 

oraz zainstalowanie systemu nawilżania powietrza wraz z serwisem w budynku przy ul. 

Rynek 1”(110.000 zł) – 710.000 zł, 

 pokrycie kosztów zwrotu: utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy oraz osób 

odbywających ćwiczenia wojskowe (20.000 zł), ryczałtów za świadczenia osobiste i usług 

świadczonych podczas doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej (4.000 zł) - 

24.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 490.000 zł (w tym 

niewykorzystanych w 2014 roku): 

 ”Przebudowa obiektu na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ul. 

Kilińskiego 9” w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 roku – 220.000 zł, 

 "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 w 

Katowicach" z uwagi na przesunięcie finansowania w latach – 50.000 zł, 

 "Szkoła Podstawowa Nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego 

Przedszkola Nr 19" – 90.000 zł, 

 "Szkoła Podstawowa nr 2 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola 

Nr 6" - 130.000 zł, 

 zabezpieczenie bieżących potrzeb placówek oświatowych, w tym remontów, w części ze 

środków otrzymanych odszkodowań i darowizny (7.989 zł) – 190.689 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 

w ramach programu ERASMUS+ ( 703.902 zł), w tym: 

 “Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności 

szkolnej teraz i w przyszłości" – 58.420 zł, 

 "Hiszpania 2016. Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia 

uczniów" – 103.155 zł, 

 "Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako 

aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. 

Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia"– 30.359 zł, 

 "Drama - Doskonalenie, Rozwój, Artyzm, Motywacja, Aktywny dialog"– 7.000 zł, 

 "Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD 2" – 32.200 zł, 

 "Energetyczna łączność z Europą" – 3.000 zł, 

 "Europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3 w Katowicach" – 63.413 zł, 

 " Uczniowie ZSZ Nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej"- 

186.531 zł, 

 " Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczanie" – 134.670 zł, 

 "Promocja regionu przez sztukę"– 36.450 zł, 

 "Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym"- 25.223 zł, 

 "Nowe technologie informatyczne w nauce języka angielskiego"- 23.481 zł, 

w ramach Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013-2015 ( 54.129 zł), w tym : 

 "Umysły bez granic albo ludzie, którzy ukształtowali Europę"- 876 zł, 

 "Życie w sąsiedztwie - życie w naszym mieście"- 102 zł, 

 "Zapał i entuzjazm w szkole"- 37.285 zł, 

 "Z paszportem przez Europę"- 14.488 zł, 

 "Odkrywamy kultury przez muzykę"- 1.378 zł, 

 realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Komunikacja i prezentacja umiejętności uczniów 

ze szkół średnich” ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (18.400 zł) 

i wkładu własnego (4.600 zł) – 23.000 zł, 
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 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy 

strukturalnych, budżetu miasta i budżetu państwa – 185.094 zł (w tym niewykorzystanych w 

2014 roku): 

 "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do 

kształcenia zawodowego"- środki EFRR (102.000), wkład własny (18.000 zł) – 120.000 

zł, 

 "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi" EFS (51.000 zł) i budżet 

miasta (9.000 zł) – 60.000 zł, 

 "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji 

społecznej i zawodowej" EFS (4.330 zł) i budżet państwa (764 zł) – 5.094 zł, 

 dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

zatrudnionych w celu nauki zawodu i/lub zatrudnionych w celu przyuczenia do 

wykonywania określonej pracy – 201.987 zł, 

 zwrot do budżetu państwa środków z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne za osobę 

pobierającą świadczenie z pomocy społecznej opłaconej w latach 1999-2007 z dotacji 

celowej z budżetu państwa – 11.723 zł, 

 uzupełnienie środków na konserwacje i naprawy bieżące pomieszczeń Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej ze środków otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela – 550 zł, 

 pokrycie składki z tytułu przynależności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 do 

Śląskiej Międzyzakładowej Komisji Związków Zawodowych "Rada Poradnictwa" - 1.112 

zł, 

 projekty kulturalne realizowane w formie dotacji celowej dla miejskich domów kultury 

zgłoszone do dofinansowania przez Rady Jednostek Pomocniczych - 149.500 zł, w tym: 

 RJP nr 6 Ligota – Panewniki Lato w Amfiteatrze Zadole - 70.000 zł (Miejski Dom 

Kultury „Ligota”), 

 RJP nr 11 Wełnowiec – Józefowiec Organizacja festynu dzielnicowego dla dzieci - 

17.500 zł (Miejski Dom Kultury „Koszutka”), 

 RJP nr 18 Murcki Kameralny Festiwal Piosenki – 4.000 zł, Ogólnopolski Konkurs 

Malarski „Straszki Śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek” – 3.000 zł 

(Miejski Dom Kultury „Południe”), 

 RJP nr 19 Piotrowice - Ochojec Festyn - impreza rekonstrukcyjna w Dolinie Ślepiotki - 

30.000 zł, Festyn integracyjny na Os.Odrodzenia - 15.000 zł, Akcja Lato w mieście - 

10.000 zł (Miejski Dom Kultury „Południe”). 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.376.652 zł przeznaczonych na: 

 realizację zadania inwestycyjnego pn.”Przygotowanie materiału planistyczno- projektowego 

dla adaptacji i modernizacji pomieszczeń w obiekcie przeznaczonym na siedzibę KMP w 

Katowicach przy ul. Kilińskiego w związku ze zmianą zakresu, wartości i nazwy zadania – 

220.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w 

ramach programu ERASMUS+ – 17.659 zł, celem dostosowania wartości projektu do 

otrzymanych środków, w tym: 

 „Krok do sukcesu”– 2.890 zł, 

 "Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla 

techników hotelarstwa"- 14.769 zł, 

 realizację wieloletniego przedsięwzięcia „Nie daj się nowotworowi! – program promocji 

zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach” w związku z nie uzyskaniem 

dofinansowania – 2.138.993 zł. 

 zwiększenie przychodów o kwotę 568.138 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: 
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 przeniesienie wydatków w kwocie 182.005 zł celem: 

 zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych 

w świetlicach szkolnych – 17.943 zł, 

 dostosowania planu placówek oświatowych w zakresie dokształcania i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli (przeniesienie między działami) – 46.342 zł, 

 dostosowania do klasyfikacji budżetowej planu wydatków przeznaczonych na dopłaty dla 

rodzin wielodzietnych (przyznawane na podstawie uchwały Nas troje i więcej) do opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeniesienie między działami) – 96.000 zł, 

 zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej - 

wspieranie działań na rzecz osób starszych w tym kombatantów i osób represjonowanych 

poprzez zlecenie zadania podmiotom niepublicznym w ramach Programu współpracy miasta 

Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok – 21.720 zł. 

Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 o kwotę 

215 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (215 zł) 

z przeznaczeniem na zakup mebli do pracowni i klas lekcyjnych (215 zł). 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przytoczył wydatki zaproponowane 

w dziedzinie kultury przez Rady Jednostek Pomocniczych. Zadania zostały wymienione 

enumeratywnie. Uchwalając te zmiany mamy świadomość tego w jakim kierunku te wydatki 

zmierzają.   

 

Radny Maciej BISKUPSKI podniósł kwestię wydatkowania przez RJP nr 6 Ligota – Panewniki 

70.000 zł  na Lato w Amfiteatrze Zadole. Pan radny zapytał czy to jest cykl wydarzeń? 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że jest to cykl wydarzeń 

kulturalnych zorganizowanych na terenie Amfiteatru Zadole. Jeszcze w poprzedniej kadencji RJP nr 

6 monitowała aby pieniądze na te właśnie wydarzenia się znalazły. Nie jest to nowa impreza bo 

wydarzenia te miały miejsca w poprzednich latach. Stąd RJP Nr 6 zdecydowała się prawie połowę 

swojego budżetu przeznaczyć na to zadanie.  

 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że może warto by się w przyszłości zastanowić nad tym 

czy to dobrze, że RJP tak bardzo różnicują te kwoty oraz czy to dobrze, że aż tyle pieniędzy 

przeznaczanych jest na projekty miękkie. Są jednostki, które wydatkują środki na jakieś konkretne 

inwestycje w infrastrukturę.         

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że głosując za tym projektem 

akceptujemy taki kierunek wydatkowania. Pan radny poruszył problem głosowania nad uchwałami 

które dotyczą zobowiązań finansowych. Zmiany budżetu są uchwałami pociągającymi za sobą 

zobowiązania finansowe, są kontrasygnowane przez Skarbnika Miasta. Podlegają zatem pod art. 58 

ust. 2 uofp. W związku z powyższym czy jest potrzebna bezwzględna większość głosów przy 

głosowaniu zmian budżetu i w budżecie.         

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że budżet jest 

planem finansowym natomiast samo zapisanie w budżecie zadań nie stanowi jeszcze o zaciągnięciu 

zobowiązań i zgodnie z ustawą o finansach publicznych zapis w budżecie nie może stanowić 

roszczeń do realizacji tych zadań. Tym samym zaciągnięcie zobowiązań to jest podpisanie umów, 

które warunkują wydatkowanie środków w określonym kierunku. Zgodnie z orzecznictwem 

konsultowane to było z RIO. Ta większość głosów o której mowa w ustawie w zakresie zaciągania 

zobowiązań dotyczy przypadków np. zaciągania kredytów i pożyczek czy emisji obligacji.      

  

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan 
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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. 3.6. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił projekt uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-

2035. 

 

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

FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035, 

jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 3.7. 

 

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 L S za lokal mieszkalny położony przy ul. Tysiąclecia w Katowicach. 

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że dłużnik zajmował 

bezumownie lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. Tysiąclecia. Z powodu 

wzrastających zaległości i braku ich uregulowania, KZGM w Katowicach skierował sprawę 

o zapłatę i eksmisję dłużnika na drogę postępowania sądowego, skutkiem czego uzyskał kolejno 

nakazy zapłaty zaległych kwot wraz z odsetkami oraz  wyrok zaoczny Sądu Rejonowego Katowice 

– Zachód w Katowicach orzekający eksmisję z lokalu mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 

w Katowicach bez uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego. Postanowieniem z dnia 

19.12.2012 r. komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko 

dłużnikowi w zakresie świadczeń pieniężnych wobec stwierdzenia, że z egzekucji nie uzyska się 

sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. W dniu 14.05.2012 r. lokal mieszkalny przy ul. 

Tysiąclecia został przejęty do dyspozycji Zakładu jednostronnym protokołem zdawczo – 

odbiorczym. Dłużnik został eksmitowany do pomieszczenia tymczasowego położonego w Będzinie 

przy ul. Energetycznej 10 (Hotel „Łagisza”). Wg oświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Będzinie dłużnik pod wskazanym adresem nie przebywa i nie korzysta ze świadczeń 

pomocy społecznej. Ponadto nie figuruje w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu 

Pracy w Katowicach i w Będzinie. Dłużnik nigdzie nie pracuje. Zakład dwukrotnie zwracał się do 

Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice oraz do Centrum Personalizacji 

Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, celem ustalenia aktualnego adresu zameldowania 

dłużnika. Uzyskane odpowiedzi wskazują na brak informacji o aktualnym adresie zameldowania 

dłużnika. Ponadto ustalono, że dłużnik nie figuruje w kartotece osób pozbawionych wolności oraz 

poszukiwanych listem gończym Krajowego Rejestru Karnego. W niniejszej sprawie wskazać 

należy, że postępowania egzekucyjne prowadzone z wniosków KZGM przeciwko dłużnikowi 

zostały umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Z postanowień wydanych przez 

komornika sądowego wynika, że w toku prowadzonych czynności nie zdołano ustalić mienia 

dłużnika nadającego się do zajęcia. Wobec powyższego zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że 

w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji 
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należności oraz że wierzytelność przysługująca KZGM w Katowicach nie zostanie zaspokojona. 

Z ww. względów uznać należy, że zachodzą przesłanki do umorzenia zaległości niezasądzonych 

w wysokości 28 741,51 zł. Należy zwrócić również uwagę, że KZGM ma do dyspozycji 

ograniczoną pulę środków, które może przeznaczyć na cele związane z dochodzeniem należności na 

drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, dlatego też zasadnym jest nieangażowanie tych 

środków w postępowanie związane z dochodzeniem wierzytelności, które to postępowanie nie daje 

szans na zaspokojenie poniesionych w jego toku kosztów, jak i roszczenia. Należności zasądzone 

prawomocnymi nakazami zapłaty będą dochodzone przez KZGM w Katowicach na drodze 

postępowania egzekucyjnego. W celu dochodzenia ww. należności, KZGM ponownie wystosuje 

zapytanie do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz 

Krajowego Rejestru Karnego w sprawie ustalenia aktualnego miejsca zameldowania dłużnika. 

 

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 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana L S za lokal mieszkalny położony przy 

ul. Tysiąclecia w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 3.8. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

przysługującej od Pani WK, Pana A K, Pana Ł K, Pana W K oraz Pani M K z tytułu używania 

lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Kozielskiej. 

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że pismem z dnia 

12.11.2014r. skierowanym do Oddziału Eksploatacji Budynków nr 3 Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach dłużniczka zwróciła się z wnioskiem o rozłożenie na raty 

zaległości z tytułu używania obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Kozielskiej. Zadłużenie z tytułu jego używania zaczęło powstawać od stycznia 2000r. 

W konsekwencji powstałego długu wyrokiem sądu orzeczono eksmisję z ww. mieszkania 

jednocześnie przyznano rodzinie prawo do otrzymania lokalu socjalnego. Jednakże Miasto nie 

wskazało lokalu z uwagi na fakt, iż nie dysponuje odpowiednim dla tej rodziny lokalem socjalnym. 

Od marca 2014r. opłaty za korzystanie z przedmiotowego mieszkania są regulowane 

systematycznie w kwocie przewyższającej bieżące należności. W związku z powstałym 

zadłużeniem KZGM w Katowicach wszczął procedurę windykacyjną skutkiem czego uzyskano 

nakazy zapłaty. Zaległość dot. przedmiotowego lokalu na dzień 29.04.2015r. wynosi ogółem 

101.446,03zł w tym: należność główna w wysokości 54,140,40zł, odsetki za zwłokę w kwocie 

42.641,52zł i należności uboczne 4.664,11zł. Biorąc pod uwagę sytuację życiową i materialną 

dłużników, jak również ich możliwości finansowe uznać należy, że zachodzą przesłanki do 

udzielenia ulgi w postaci rozłożenia długu w wysokości 101.446,03zł na 48 miesięcznych rat (tj. 47 

rat po 500,00zł każda oraz 48 rata w kwocie 77.946,03zł), ustalając ich termin płatności do dnia 10-

go każdego miesiąca począwszy od miesiąca maja 2015r. 

 

Radny Michał LUTY zapytał jak duże jest mieszkanie zajmowane przez tą rodzinę? 

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśniła, że są to trzy pokoje a całe 

mieszkanie liczy sobie 96 m
2
. 
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Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan 

Jerzy FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od Pani W K, Pana A K, Pana Ł K, 

Pana W K oraz Pani M K 

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

jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 3.9. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

przysługującej od B G oraz Pana G L z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Warszawskiej. 

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśniła, że podaniem wniesionym 

ustnie do protokołu w dniu 03.10.2014r. u Dyrektora KZGM w Katowicach dłużniczka zwróciła się 

w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej. W związku z powstałym długiem 

wyrokiem sądu orzeczono eksmisję z ww. mieszkania jednocześnie przyznano dłużniczce prawo do 

otrzymania lokalu socjalnego. W dniu 26.02.2014r. w ramach realizacji cyt. Wyżej wyroku wydano 

skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Katowickiej która zawarta została w dniu 10.03.2014r. W dniu 18.03.2014r. lokal przy ul. 

Warszawskiej został dobrowolnie zdany protokołem zdawczo - odbiorczym do OEB-3, a następnie 

w dniu 20.03.2014r. przekazany Kartą Lokalu do dyspozycji tut. Urzędu. W związku z powstałym 

zadłużeniem KZGM w Katowicach wszczął procedurę windykacyjną skutkiem czego uzyskano 

stosowne nakazy zapłaty. Zadłużenie dot. przedmiotowego lokalu na dzień 29.04.2015r. wynosi 

ogółem 145.428,85zł w tym: należność główna w wysokości 66.802,76zł, odsetki za zwłokę 

w kwocie 67.247,37zł i należności uboczne 11.378,72zł, z czego kwotę 14.922,22zł bez odsetek 

stanowią zaległości niezasądzone. Dłużniczka jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Katowicach bez prawa do zasiłku. Rodzina nie korzysta z pomocy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Dłużniczka zobowiązała się do spłaty zaległości w ratach po 100,00zł 

miesięcznie. Biorąc pod uwagę sytuację życiową i materialną dłużników, jak również ich 

możliwości finansowe uznać należy, że zachodzą przesłanki do udzielenia ulgi w postaci rozłożenia 

długu w wysokości 145.428,85zł na 48 miesięcznych rat (tj. 47 rat po 100,00zł każda oraz 48 rata w 

kwocie 140,728,85zł), ustalając ich termin płatności do dnia 10-go każdego miesiąca począwszy od 

miesiąca maja 2015r.  

 

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 rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od B G oraz Pana G L z tytułu 

używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Warszawskiej, jednogłośnie 

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

 

Ad. 4. Korespondencja. 
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Ad. 4.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym informację dotycząca 

realizacji wniosków Komisji z dnia 26.03.2015 r.  

 

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

 

Ad. 5. 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  

Przewodniczący 

Komisji Budżetu Miasta  

 

Jerzy FORAJTER 

 

 


