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BRM.0012.3.6.2016.KJ-K  
 
Protokół Nr 6/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
Data posiedzenia: 23.06.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 15:00 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółem).  
 
Radni nieobecni: 

1. Borys PRONOBIS 
 
Zaproszeni goście: 
  

1. Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK  
2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 
3. Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA 
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ 
5. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK 
6. Naczelnik Wydziału Księgowo – Rachunkowego Pani Danuta LANGE 
7. Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS  
8. Kierownik Referatu Ulg, Orzecznictwa i Kontroli Podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat 

Lokalnych Pani Karolina GORCZYCA 
9. Inspektor w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Imprez Strategicznych Pani Marta 

CHMIELEWSKA 
10. Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki Pan Sławomir WITEK 
11. Kierownik Referatu Transportu i Diagnostyki Pojazdów w Wydziale Transportu Pani Danuta 

TYLLA 
 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 
 

1. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – katowice24.info 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Informacja z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2016 roku.  
3. Analiza wpływów i windykacji podatków i opłat lokalnych, polityka podatkowa miasta. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 

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

4.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres  5 lat 
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nieruchomości położonej  w Katowicach przy ul. Obroki (cz. dz. 3/3), na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy – Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o. 

4.3. 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. Powstańców  w Katowicach. 

4.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie wierzytelności Miasta wobec Zakładu Mleczarskiego – Spółdzielni Pracy 
z tytułu należności za użytkowanie wieczyste gruntów położonych przy ul. Dąbrówki (dz. nr 
38/1 i 39) i ul. Bocheńskiego (dz. nr 2/7, 2/8, 2/13 i 2/14). 

4.5. 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 al. Korfantego  w Katowicach. 

4.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta Katowice, 
jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017. 

4.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach od Pana K M z tytułu korzystania 
z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 
Grażyńskiego. 

4.8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Katowicach wobec CONSILIATOR Zespół Radców Prawnych i Adwokatów Sp. z o.o. za 
lokal użytkowy przy ul. Francuskiej 4 w Katowicach. 

4.9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia cen 
i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice. 

4.10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 
w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta 
Katowice. 

4.11. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zapłaty podatków 
stanowiących dochody budżetu miasta Katowice, za pomocą  innego  instrumentu 
płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny. 

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

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

5. Korespondencja. 
5.1. Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Bożeny Rojewskiej dotyczące realizacji zadania pn. 

„Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Adamskiego”. 
5.2. Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Bożeny Rojewskiej dotyczące zakupu kuchni gazowej 

dla potrzeb Miejskiego Przedszkola nr 33 w Katowicach.  
6. Wolne wnioski. 
 
________________________________________________________________________________  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości 
oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad proponując zmianę kolejności omawianych 
zagadnień tak by po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji przejść do punktu 4. 
Opiniowanie projektów uchwał, a następnie do punktów drugiego i trzeciego wynikających z planu 
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pracy Komisji.   
 

Radni, członkowie Komisji jednogłośnie – 8 głosów „za”- przyjęli porządek posiedzenia wraz 
z zaproponowaną przez Pana Przewodniczącego zmianą. 
 

Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Projekt protokołu Nr 5/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 19.05.2016 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 5/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 19.05.2016 r. został przyjęty 
w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  
 

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał. 
 

Ad. 4.1. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali 
użytkowych - garaży ich najemcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 
udziałów w gruncie. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 
najemcy 4 lokali użytkowych - garaży zwrócili się z wnioskami o ich nabycie. Lokale usytuowane są 
w budynkach przy ul. Ordona 12, ul. Tysiąclecia 84, ul. Ordona 10a i al. Korfantego 55, w których 
funkcjonują już Wspólnoty Mieszkaniowe. Garaże te objęte są umowami najmu zawartymi na czas 
nieokreślony. 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. Wraz ze sprzedażą lokali nastąpi sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu. 
Rada Miasta Katowice dotychczas, w świetle obowiązujących przepisów prawa w okresie od 26 
lipca 2010 r. do 6 kwietnia 2016 r. podjęła już 21 uchwał w sprawie przyznania pierwszeństwa 
najemcom lub dzierżawcom w nabyciu 28 lokali użytkowych i 189 lokali użytkowych – garaży.  
 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom wraz 
ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie, jednogłośnie - 8 
głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Ad. 4.2. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

http://www.katowice.eu/
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przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres  5 lat nieruchomości położonej  w Katowicach 
przy ul. Obroki (cz. dz. 3/3), na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Śląski Rynek Hurtowy Obroki 
Sp. z o.o. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że miasto 
Katowice jest właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Obroki o całkowitej powierzchni 
20.803 m2. Część tej działki o powierzchni 6.687 m2 użytkowana jest od 2005 roku w oparciu 
o sukcesywnie zawierane na okresy trzyletnie umowy dzierżawy w celu prowadzenia Giełdy 
Owocowo-Warzywnej. Dzierżawcą jest firma Śląski Rynek Hurtowy Sp. z o.o. Aktualnie 
obowiązującą umowę zawarto na okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2017 r., z czynszem 
dzierżawnym w wysokości 12.129,87 zł netto miesięcznie. W umowie nałożono na dzierżawcę 
obowiązek przedłożenia stosownych pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych. Dzierżawca 
wyraził zainteresowanie nabyciem nieruchomości od Miasta, na co nie wyrażono zgody. W związku 
z tym, Śląski Rynek Hurtowy Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy na okres 
5 lat, na dotychczasowy teren powiększony o dodatkowe 145 m2 celem zlokalizowania kontenerów 
na odpady. W uzasadnieniu Spółka podniosła, iż legalizacja obiektu, do której została zobowiązana 
w umowie dzierżawy wiąże się z koniecznością nabycia poszczególnych obiektów wzniesionych 
przez najemców, a następnie połączenie ich w całość tworząc zadaszenie. Takie postępowanie 
będzie czasochłonne i kosztowne (ok. 450.000,00 zł). W związku z tym zawarcie umowy na okres 5 
lat pozwalałoby Spółce z jednej strony na prowadzenie procesu legalizacji z wymaganą 
starannością, z drugiej zaś na wypracowanie zysku, który zrekompensowałby koszty legalizacji. 
Biorąc pod uwagę dobrze odbieraną działalność Giełdy Owocowo-Warzywnej, jak również 
wywiązywanie się przez Śląski Rynek Hurtowy Sp. z o.o. względem Miasta z obowiązków 
wynikających z umów dzierżawy przez cały okres korzystania z nieruchomości oraz obowiązek 
zalegalizowania obiektów istniejących na dzierżawionym terenie podjęcie uchwały jest 
uzasadnione. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał, dlaczego miasto nie wyraziło zgody na 
sprzedaż rzeczonej nieruchomości. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że miasto 
na chwilę obecną nie chce się pozbywać nieruchomości w tym rejonie.  
 

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 na okres  5 lat nieruchomości położonej  w Katowicach przy ul. Obroki (cz. dz. 3/3), 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – Śląski Rynek Hurtowy Obroki Sp. z o.o., jednogłośnie - 8 
głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
  
Ad. 4.3. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
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. Powstańców w Katowicach. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że w dniu 
14.08.2008 r. Miasto Katowice sprzedało rzeczony lokal za kwotę 56.724,72 zł. Od ceny zbycia 
została udzielona bonifikata w wysokości 60% w kwocie 85.087,08 zł. Przed upływem pięciu lat od 
daty nabycia właściciele darowali lokal na rzecz córki/pasierbicy oraz syna/pasierba. 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. Od tej zasady przewidziano w art. 68 ust. 2a cyt. ustawy pięć 
wyjątków, w tym m.in. brak obowiązku zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia lokalu na rzecz osoby 
bliskiej. Osobami bliskimi na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami są zstępni, wstępni, 
rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osoba, 
która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu. Jak wynika z powyższego, zgodnie 
z przywołanym przepisem, za osobę bliską nie uznaje się zięcia, synowej, pasierba ani pasierbicy. 
W związku z powyższym dotychczasowi właściciele zobowiązani zostali do zwrotu zwaloryzowanej 
bonifikaty w wysokości 85.855,08 zł. W odpowiedzi zwrócili się oni o wyrażenie zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty, argumentując prośbę tym, że zbycie nie 
miało na celu spekulacyjnego obrotu nieruchomością lecz było typową regulacją wewnątrz rodziny. 
Jednocześnie wskazali, że darowizny dokonali na rzecz swoich rodzonych dzieci (z pierwszych 
małżeństw) do ich majątku objętego ustawową wspólnością małżeńską, a także na to, że sami 
pozostając w ustawowej wspólności małżeńskiej zbycia takiego mogli dokonać tylko łącznie. 
Poinformowali ponadto, że w okresie zawierania obu aktów notarialnych zamieszkiwali razem 
z dziećmi prowadząc wspólne gospodarstwo domowe. 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.  
 

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. Powstańców  
w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 

Ad. 4.4. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności 
Miasta wobec Zakładu Mleczarskiego – Spółdzielni Pracy z tytułu należności za użytkowanie 
wieczyste gruntów położonych przy ul. Dąbrówki (dz. nr 38/1 i 39) i ul. Bocheńskiego (dz. nr 2/7, 2/8, 
2/13 i 2/14). 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że Zakład 
Mleczarski – Spółdzielnia Pracy był użytkownikiem wieczystym zabudowanych nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Katowice położonych przy ul. Dąbrówki obejmującej działki nr 38/1 
i 39 o łącznej pow. 5.477 m2 oraz ul. Bocheńskiego obejmującej działki nr 2/7, 2/8, 2/13 i 2/14 
o łącznej pow. 7.316 m2 (przed podziałem dz. nr 2/3) W przypadku działek przy ul. Dąbrówki prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości Zakład Mleczarski nabył od Miasta w styczniu 1994 r. 
w drodze uwłaszczenia. Ustawowo został zwolniony z uiszczenia pierwszej opłaty, z zastrzeżeniem 
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że w razie zbycia użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od nabycia zobowiązany będzie 
do jej uregulowania. Przedmiotowe prawo zbył w kwietniu 1995 r. W związku z powyższym 
uchwałą Zarządu Miasta Katowice nr 507/95 z dnia 29.11.1995 r. Zakład Mleczarski zobowiązany 
został do uregulowania pierwszej opłaty w wysokości 52.031,50 zł w terminie do 21.12.1995 r. 
W wyniku rozliczeń wzajemnych należności tj. zwrotu kosztów i doliczeniu odsetek od 
nieterminowo uregulowanej opłaty za 1994 r. do uregulowania na rzecz Miasta pozostała należność 
główna w kwocie 48.476,22 zł. Zadłużenie to egzekwowane było na drodze sądowej, w wyniku 
której uzyskano nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy z dnia 
30.07.2003 r. na kwotę 48.476,22 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Powyższa 
wierzytelność przyłączona została do egzekucji prowadzonej z wniosku wierzycieli w tym Miasta 
Katowice z nieruchomości położonych przy ul. Bocheńskiego. Zgodnie z planem podziału sumy 
uzyskanej z ww. egzekucji (804.020,75 zł) Miastu przysądzona została kwota 108.299,00 zł na 
poczet zaległości w podatku od nieruchomości, natomiast na poczet zaległości z tyt. użytkowania 
wieczystego nie otrzymano żadnej kwoty. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonej przy ul. Bocheńskiego Zakład Mleczarski nabył od Miasta w trybie bezprzetargowym 
w lutym 1997 r. w wykonaniu wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 19.12.1995 r. Sąd 
zobowiązał Miasto do zwrotu Zakładowi kosztów sądowych w wys. 3.648,00 zł (Miasto potrąciło te 
koszty z zaległości dot. opłaty za nieruchomość położonej przy ul. Dąbrówki). Z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej Zakład zobowiązany został do regulowania opłat rocznych 
począwszy od roku 1996. Od 2001 r. należnych opłat nie regulował. Nieruchomość sprzedana 
została w wyniku egzekucji komorniczej. Zakład zalega z płatnością opłat rocznych za lata 2001-
2004 w łącznej wysokości 40.610,68 zł plus odsetki za zwłokę. Zadłużenie to egzekwowane było na 
drodze sądowej, w wyniku której uzyskano nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział 
IX Gospodarczy z dnia 27.03.2003 r. na kwotę 17.898,18 zł wraz z odsetkami ustawowymi i 
kosztami procesu; postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód 
w Katowicach z dnia 01.08.2009 r. umarzające postępowanie egzekucyjne w przedmiotowej 
sprawie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji; nakaz zapłaty Sądu Rejonowego 
w Katowicach Wydział IX Gospodarczy z dnia 14.06.2004 r. na kwotę 11.412,96 zł wraz z odsetkami 
ustawowymi i kosztami procesu; postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 08.08.2009 r. umarzające postępowanie egzekucyjne 
w przedmiotowej sprawie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji; nakaz zapłaty Sądu 
Rejonowego w Katowicach Wydział IX Gospodarczy z dnia 11.05.2005 r. na kwotę 11.412,96 zł wraz 
z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu; postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 11.08.2009 r. umarzające postępowanie 
egzekucyjne w przedmiotowej sprawie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Z informacji 
uzyskanej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że Zakład Mleczarski – 
Spółdzielnia Pracy nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Łączna zaległość Zakładu na 
dzień 29 czerwca 2016 r. wynosi 350.641,94 zł w tym: 89.086,90 zł należność główna, 13.373,20 zł 
koszty sądowe, 248.181,84 zł odsetki wg stanu na dzień 29.06.2016 r. Z uwagi na bezskuteczność 
egzekucji należności oraz wobec faktu, że Zakład Mleczarski – Spółdzielnia Pracy nie jest wpisany 
do KRS, zachodzą przesłanki wynikające z art. 56 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych do 
umorzenia ww. wierzytelności. 
 

Radna Krystyna SIEJNA zapytała, dlaczego tak długo miasto czekało z tą decyzją. W 2009 roku 
wydane zostało postanowienie Komornika Sądowego umarzające postępowanie egzekucyjne 
w przedmiotowej sprawie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W ciągu 7 lat odsetki 
narosły na kwotę 248.181,84 zł.  
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Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że nakazy 
i egzekucje prowadzi Wydział Prawny Urzędu Miasta, zatem trudno jej się odnieść do pytania Pani 
radnej. Pani Naczelnik podkreśliła, że zachowana tu została procedura, która prowadzona jest 
w takich przypadkach  
 

Radna Małgorzata SMOLEŃ zapytała czy w momencie, kiedy była podpisywana umowa 
sprawdzony został KRS czy Zakład Mleczarski – Spółdzielnia Pracy w nim figuruje.  
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 
mówimy tu o latach 1994-1995, a KRS powstał nieco później. Tu mamy do czynienia z wyrokiem 
Sądu, zatem w postępowaniu sądowym z pewnością wszystko starannie było badane. 
 

Radna Małgorzata SMOLEŃ stwierdziła, że padło tu stwierdzenie, że sprawy tego typu prowadzi 
Wydział Prawny Urzędu Miasta a czy nie ma nad nimi pieczy również Wydział Ksiegowo – 
Rachunkowy. W tym bowiem Wydziale widać, co jest zaksięgowane jakie są ruchy na rachunkach. 
Nie sztuką jest przekazanie sprawy do Wydziału, w którym leży kilka lat i czeka na swoją kolej.     
 

Naczelnik Wydziału Księgowo – Rachunkowego Pani Danuta LANGE stwierdziła, że Wydział jej 
podległy cały czas kieruje zapytania do Wydziału Prawnego, co w sprawie się dzieje. W tym akurat 
szczególnym przypadku Zakład Mleczarski – Spółdzielnia Pracy miał prowadzone dwa 
postępowania. Jedno postępowanie było postępowaniem komorniczym drugie było 
postępowaniem egzekucji z nieruchomości. Egzekucja z nieruchomości rzeczywiście się zadziała. 
Nieruchomość została zbyta stąd Pani Naczelnik słusznie tu twierdzi, że majątku Zakład już nie ma. 
Natomiast komornik nie zakończył postępowania dotyczącego podziału tej należności, która została 
uzyskana w wyniku zbycia tej nieruchomości. Plan podziału nie został dokonany, dlatego że 
wierzycielami Zakładu Mleczarskiego – Spółdzielnia Pracy byli pracownicy z tytułu nieuzyskanego 
wynagrodzenia. Ta są dziesiątki osób, które dochodziły swojego należnego wynagrodzenia. 
Ponieważ część z nich już nie żyje komornik prowadzi postępowania spadkowe. Z jednej strony 
komornik umorzył postępowanie egzekucyjne wobec użytkowania wieczystego, natomiast nie 
sfinalizował i nie zakończył całkowicie postępowania dotyczącego planu podziału tej należności 
z nieruchomości.       
 

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 wobec Zakładu Mleczarskiego – 
Spółdzielni Pracy z tytułu należności za użytkowanie wieczyste gruntów położonych przy ul. 
Dąbrówki (dz. nr 38/1 i 39) i ul. Bocheńskiego (dz. nr 2/7, 2/8, 2/13 i 2/14), jednogłośnie - 7 głosów 
„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Ad. 4.5. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w 
budynku przy al. Korfantego w Katowicach. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że w dniu 
17.02.2011 r. Miasto Katowice sprzedało na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny 
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położony w budynku przy al. Korfantego  za kwotę 36.160,00 zł. Od ceny zbycia została udzielona 
bonifikata w wysokości 60% w kwocie 54.240,00 zł. Przed upływem pięciu lat od daty nabycia 
nabywca darowała lokal osobie bliskiej (córce). Następnie córka dotychczasowej właścicielki przed 
upływem ustawowego okresu, darowała lokal swojemu synowi. 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. Od tej zasady przewidziano w art. 68 ust. 2a cyt. ustawy pięć 
wyjątków, w tym m.in. brak obowiązku zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia lokalu na rzecz osoby 
bliskiej, przy czym stosownie do art. 68 ust. 2b osoba bliska nie ma już możliwości skorzystania 
z przywilejów zwolnienia z obowiązku zwrotu bonifikaty. W związku z powyższym córka właścicielki 
lokalu zobowiązana została do zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty w wysokości 58.414,70 zł. 
W odpowiedzi zwróciła się ona o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
zwaloryzowanej bonifikaty, argumentując prośbę trudną sytuacją materialną i życiową. Informuje 
jednocześnie, że jest osobą schorowaną po kilku operacjach, a darowizny przedmiotowego 
mieszkania dokonała na rzecz syna w związku z koniecznością wyjazdu na leczenie do Warszawy, 
gdzie lekarze podjęli się specjalistycznego leczenia choroby nowotworowej. Podnosi również, że nie 
posiada środków finansowych na dokonanie zwrotu bonifikaty. Wskazuje jednocześnie, iż ponosi 
wysokie koszty związane m.in. z leczeniem, utrzymaniem pokoju w Warszawie, specjalną dietą, 
utrzymując się z emerytury. Biorąc pod uwagę trudną sytuację zdrowotną i finansową jak również 
fakt, że nieruchomość zbyto bez uzyskania korzyści finansowych, zachodzi szczególnie uzasadniony 
przypadek, o którym mowa w art. 68 ust. 2c ww. ustawy, zatem podjęcie niniejszej uchwały jest 
uzasadnione. 
 

Radna Małgorzata SMOLEŃ zapytała czy projekt stanowi o jednym czy dwóch mieszkaniach.  
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że mowa 
tu o jednym mieszkaniu, które zostało dwukrotnie podarowane.  
 

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 żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty 
udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr  położonego w budynku przy al. Korfantego  
w Katowicach, w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym 
się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Ad. 4.6. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta Katowice, jako Miasta 
Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017. 
 

Inspektor w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Imprez Strategicznych Pani Marta 
CHMIELEWSKA wyjaśniła, że Polski Związek Piłki Siatkowej wystąpił do Miasta Katowice 
z propozycją organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2017. Organizacja tego 
wydarzenia w Katowicach jest konsekwencją bardzo dobrych ocen, zarówno ze strony władz 
polskiej, jak i światowej federacji piłki siatkowej, dotyczących organizacji w naszym mieście: finałów 
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Ligi Światowej, Mistrzostw Europy w piłce siatkowej kobiet w roku 2009 a przede wszystkim 
Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn w roku 2014. Należy zaznaczyć, że to właśnie 
w Katowicach w roku 2014, reprezentacja Polski sięgnęła po najważniejsze trofeum – Mistrzostwo 
Świata. Areną zmagań ponownie będzie hala Spodek, w której odbywa się wiele imprez najwyższej 
rangi, przyciągających do Katowic tysiące kibiców. Wyróżnienie jest tym większe, iż w ostatnich 
latach w Polsce wybudowano wiele hal, spełniających wymogi organizacji imprez tej rangi. 
Mistrzostwa Europy rozgrywane będą w czterech miastach, w tym w Katowicach zostanie 
zorganizowana faza I i II turnieju. W ramach promocji imprezy Miasto Katowice zostanie 
gospodarzem meczy Ligi Światowej w roku 2017 i 2018 z udziałem Reprezentacji Polski. Według 
posiadanych obecnie informacji Mistrzostwa Europy odbędą się również w Gdańsku – I faza 
z udziałem Reprezentacji Polski oraz Łodzi, która za mecze Ligi Światowej w latach 2016,2017 i 2018 
oraz Mistrzostwa Europy II fazę i finał zadeklarowała 10 750 000,00 zł. 
 

Radny Marek NOWARA stwierdził, że trzy miasta są gospodarzami Mistrzostw Europy w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn 2017: Gdańsk, Katowice i Łódź. W Katowicach ma być zorganizowana I i II faza 
rozgrywek, bez finału. Pan radny zapytał czy Reprezentacja Polski będzie grała w Katowicach?  
 

Inspektor w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Imprez Strategicznych Pani Marta 
CHMIELEWSKA wyjaśniła, że Mistrzostwa mają odbywać się docelowo w czterech miastach. Na 
chwilę obecną potwierdzone są Łódź i Gdańsk. Reprezentacja Polski nie będzie grała w Katowicach.  
 

Radny Marek NOWARA zapytał, na co konkretnie zostanie przeznaczona kwota 5.000.000 zł, które 
stanowią wkład w imprezę miasta Katowice.   
 

Inspektor w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Imprez Strategicznych Pani Marta 
CHMIELEWSKA wyjaśniła, że obecnie trwają rozmowy. Jesteśmy jeszcze przed negocjacjami, przed 
całą procedurą, zatem trudno tu precyzyjnie wskazać, na co te środki zostaną przeznaczone, ale 
wzorem wszystkich dotychczasowych umów promocyjnych, które były zawierane przez Wydział 
będą to działania brandingowe, outdoorowe, działania związane z relacją w telewizji. Chcielibyśmy 
by wzorem poprzednich imprez w zakresie siatkówki i piłki ręcznej były to też działania wspierające 
sport dzieci i młodzieży, czyli coś na kształt akcji społecznej.  
 

Radny Marek NOWARA zapytał, jakie będą proporcje pomiędzy działaniami stricte promocyjnych, 
a działaniami dla dzieci i młodzieży.  
 

Inspektor w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Imprez Strategicznych Pani Marta 
CHMIELEWSKA powtórzyła, że trwają rozmowy i jesteśmy przed negocjacjami, dlatego trudno to 
określić.  
 

Radna Małgorzata SMOLEŃ zapytał jak to się stało, że miasto gospodarz nie będzie miało meczu 
reprezentacji. Gospodarz ponosi największe koszty. Pani radna poprosiła o wyjaśnienie czy koszty, 
które miasto poniesie będą niższe niż te, które poniesie miasto, w którym Polska Reprezentacja 
będzie grała. Według Pani radnej tam gdzie będzie grała Reprezentacja będzie zdecydowanie 
większe zainteresowanie imprezą. Zdaniem Pani radnej w tej sytuacji miano miasta gospodarza 
w jest niezasadne.  
 

Inspektor w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Imprez Strategicznych Pani Marta 
CHMIELEWSKA wyjaśniła, że wszystkie miasta, w których będą rozgrywane mistrzostwa posiadają 
tytuł miasta gospodarza.  
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Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że z informacji jakie posiada wynika, że miasta które 
zamierzają gościć Reprezentację Polski są gotowe partycypować w kosztach organizacji tego 
wydarzenia na poziomie ponad 10.000.000 zł. Pan radny stwierdził, że zawsze w ramach negocjacji 
można zawsze liczyć na to, że Związek organizujący jakieś wydarzenie będzie bardziej przychylnie 
spoglądał na to by organizować jakieś inne wydarzenia w ramach danej dyscypliny na terenie 
Katowic. Pan radny zapytał czy takie rozmowy były podejmowane, czy możemy liczyć na to by 
chociaż Liga Światowa wróciła do Katowic?       
 

Inspektor w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Imprez Strategicznych Pani Marta 
CHMIELEWSKA wyjaśniła, że z potwierdzonych informacji mamy deklarację Łodzi, która to za I fazę 
z udziałem Reprezentacji Polski i finał zdecydowała się zapłacić około 10.000.000 zł. Po 
Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014 roku najlepszym obrazem tej współpracy 
jest powstanie drożyny siatkowej z aspiracjami by wejść do Plus Ligi. Jeśli chodzi o Ligę Światową to 
zgodnie z prowadzonymi negocjacjami ma być w 2017 i 2018 roku z udziałem reprezentacji Polski 
w Katowicach.          
 

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 promocji Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn 2017, w głosowaniu: 7 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie 
„wstrzymującym się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Ad. 4.7. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
od Pana K M z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 
Katowicach przy ul. Grażyńskiego. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że sprawa 
dotyczy umorzenia należności niezasądzonej w łącznej kwocie 5.173,20 zł przysługującej KZGM 
w Katowicach od nieznanego z miejsca pobytu dłużnika z tytułu korzystania z uprzednio 
zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Grażyńskiego. Całkowita 
zaległość za ww. lokal wynosi 17.112,28 zł. Ponadto dłużnik odpowiada za zaległości zasądzone, 
powstałe w wyniku korzystania z lokali użytkowych przy ul. Gliwickiej w Katowicach, gdzie 
zadłużenie wynosi 93.602,49 zł oraz przy ul. Obrońców Westerplatte gdzie zadłużenie wynosi 
23.869,39 zł. Zatem całkowita wierzytelność przysługująca KZGM w Katowicach od dłużnika wynosi 
134.584,16 zł. Umowa najmu lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 
została zawarta z dłużnikiem w dniu 25.01.2012 r. Od momentu zajęcia lokalu opłaty czynszowe 
były wnoszone nieterminowo i w niepełnej wysokości, co spowodowało wypowiedzenie umowy 
najmu w dniu 10.12.2013 r. ze skutkiem na dzień 31.01.2014 r. Z uwagi na występujące zaległości 
KZGM wszczął procedurę windykacyjną, w wyniku której uzyskano wyrok zaoczny o eksmisję, 
nakazujący dłużnikowi opróżnienie i opuszczenie lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 
przy Grażyńskiego bez prawa do otrzymania lokalu socjalnego. Dłużnik dobrowolnie opróżnił 
i opuścił przedmiotowy lokal mieszkalny, nie podając aktualnego miejsca zamieszkania. W celu 
ustalenia aktualnego adresu dłużnika zwrócono się w dniu 12.01.2016 r. do Krajowego Rejestru 
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Karnego oraz do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Z informacji przekazanych przez KRS 
w dniu 04.02.2016 r. wynika, iż dłużnik nie figuruje w Kartotece osób pozbawionych wolności oraz 
poszukiwanych listem gończym, natomiast w odpowiedzi zwrotnej z MSWiA z dnia 04.05.2016 r. 
uzyskano informację, że dłużnik jest zameldowany na pobyt stały w Katowicach przy ul. J. 
Słowackiego. W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego Komornik ustalił, że budynek 
przy ul. Słowackiego jest niezamieszkały i znajdują się w nim wyłącznie pustostany. Drzwi do 
kamienicy są zamknięte i zabite deskami. Dłużnik pod tym adresem zarejestrował działalność 
gospodarczą, jednakże faktyczne prowadzenie działalności w tym miejscu jest niemożliwe. 
Ustalono również, że dłużnik posiada rachunki bankowe, które zajęto. Zajęcia okazały się 
bezskuteczne. Działalność gospodarcza, którą prowadził dłużnik została zamknięta w dniu 
16.06.2014 r. Dłużnik nie dopełnił obowiązku wymeldowania się z lokalu pod ww. adresem. Z uwagi 
na fakt, że prowadzone w stosunku do dłużnika postępowania egzekucyjne okazały się 
bezskuteczne, zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż skierowanie kolejnej sprawy o zapłatę na 
drogę postępowania sądowego narazi jedynie Zakład na poniesienie dodatkowych kosztów 
związanych z wystąpieniem na drogę postępowania egzekucyjnego oraz z uzyskaniem orzeczenia 
sądowego. Wobec powyższego zachodzą przesłanki do umorzenia należności niezasądzonej 
w łącznej kwocie 5.173,20 zł w oparciu o przywołany w podstawie prawnej pkt 3 art. 56 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych. W stosunku do pozostałej część wierzytelności obejmującej 
należności zasądzone, Zakład będzie podejmował kolejne próby wyegzekwowania zaległości na 
drodze postępowania egzekucyjnego.  
 

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 przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Pana K M z tytułu korzystania z 
uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Grażyńskiego, 
jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Ad. 4.8. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec CONSILIATOR Zespół 
Radców Prawnych i Adwokatów Sp. z o.o. za lokal użytkowy przy ul. Francuskiej 4 w Katowicach. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że 
CONSILIATOR Zespół Radców Prawnych i Adwokatów Sp. z o.o. najmowała lokal użytkowy położony 
przy ul. Francuskiej 4 w Katowicach o pow. 31,90 m2 z przeznaczeniem na siedzibę Spółki. Umowa 
najmu zawarta została w dniu 1.08.1991 r. na czas nieokreślony. Z uwagi na powstałe zaległości, 
wezwaniem Urzędu Miasta Katowice z dnia 10.08.1999 r. zainicjowano działania windykacyjne 
zmierzające do odzyskania od CONSILIATOR Zespół Radców Prawnych i Adwokatów Sp z o.o. 
wierzytelności powstałych w wyniku obowiązywania umowy najmu ww. lokalu oraz zmierzających 
do jego odzyskania. Szereg postępowań sądowych i komorniczych nie przyniósł spodziewanych 
efektów. Stan zadłużenia na dzień 29.06.2016 r. wynosi: 108 608,90 zł. Całość należności została 
zasądzona. Wobec wykreślenia dłużnika z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym 
braku majątku, z którego można by egzekwować należność, przy czym odpowiedzialność z tytułu 
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należności w niniejszej sprawie nie przechodzą z mocy prawa na osoby trzecie, zasadne jest 
podjęcie przedmiotowej uchwały. 
 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach wobec CONSILIATOR Zespół Radców Prawnych i Adwokatów Sp. z 
o.o. za lokal użytkowy przy ul. Francuskiej 4 w Katowicach, w głosowaniu: 7 głosów „za”, 
0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Ad. 4.9. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie, ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na 
terenie miasta Katowice. 
 

Radny Bartosz WYDRA – Przewodniczący Komisji infrastruktury i Środowiska – wyjaśnił, że 
niniejszy projekt był również przedmiotem obrad Komisji której przewodniczy. Komisja 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy dokument. Pan radny stwierdził, że jest to trzeci 
element domykający temat zmian związanych z funkcjonowaniem taksówek w mieście Katowice.     
 

Kierownik Referatu Transportu i Diagnostyki Pojazdów w Wydziale Transportu Pani Danuta 
TYLLA dodała w uzupełnieniu, że zarówno w roku 2015 jak i w roku 2016 odbywały się spotkania 
Wiceprezydenta Miasta Katowice ze środowiskiem taksówkarzy. Efektem tych spotkań był wniosek, 
że należy uporządkować kwestie świadczenia usług przez taksówkarzy na terenie miasta Katowice. 
Pierwsza uchwała w tym zakresie została podjęta 26 listopada 2015 roku a dotyczyła ona 
obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego egzaminem dla osób ubiegających się 
o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób 
taksówką na obszarze miasta Katowice. Kolejna uchwała podjęta została 6 kwietnia 2016 
i dotyczyła dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych związanych 
z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Katowice. Omawiany dziś projekt to 
trzecia z uchwał postulowanych przez korporacyjne środowiska taksówkowe. Czynnikiem, który 
w znacznym stopniu przyczynił się do powstania tego projektu to wpływające do Urzędu Miasta 
Katowice w ostatnich latach skargi niezadowolonych pasażerów taksówek, którzy kwestionują 
wysokość stawek pobranych za przejazd uważając, iż kwota ta jest stanowczo zbyt wysoka 
w stosunku do wykonanej usługi np. przejazd z dworca PKP w Katowicach na lotnisko w Katowice-
Pyrzowice kosztował pasażerkę ponad 400 zł. Korporacyjna stawka za taki przejazd to około 120 zł. 
Niestety dopóki nie ma uchwały Rady Miasta w tym zakresie Wydział nie ma możliwości 
obligowania taksówkarzy do stosowania określonych stawek. Analiza wysokości stawek 
pobieranych za przejazd ujawniła również duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi grupami 
katowickich taksówkarzy. Stawki przedstawione w projekcie uchwały to stawki zaproponowane 
przez korporacje taksówkowe. Przeprowadzone rozeznanie w aglomeracji górnośląskiej wykazało, 
że żadne z miast nie wprowadziło do tej pory cen i stawek taryfowych maksymalnych 
obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami. Natomiast takie rozwiązanie to 
zostało wprowadzone w szeregu dużych polskich miast jak: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, 
Poznań, Szczecin. Uchwalone stawki w tych miastach wahają się w przedziałach od 2,8 zł do 3,30 zł 
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za 1 kilometr w pierwszej taryfie, od 25 do 50 zł za godzinę postoju oraz od 6 do 8,40 zł opłaty 
początkowej. Przedstawiana dziś propozycja jest porównywalna z przywołanymi wyżej stawkami. 
 

Radny Michał LUTY zapytał czy proponowane stawki obowiązują na terenie miasta Katowice czy 
również poza jego obszarem.  
 

Kierownik Referatu Transportu i Diagnostyki Pojazdów w Wydziale Transportu Pani Danuta 
TYLLA wyjaśniła, że ceny i stawki są taryfowe. Pierwsze trzy taryfy obowiązują na terenie miasta 
Katowice natomiast taryfa IV poza jego obszarem.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że §3. niniejszego projektu uchwały 
stanowi, że: „Przedsiębiorcy wykonujący krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób 
taksówką dostosują swoje pojazdy do wymogów określonych w niniejszej uchwale do dnia 
1 października 2016 r.” Pan Przewodniczący zapytał, co ten zapis oznacza w praktyce? 
 

Kierownik Referatu Transportu i Diagnostyki Pojazdów w Wydziale Transportu Pani Danuta 
TYLLA wyjaśniła, że dajemy czas przedsiębiorcom na dostosowanie się do wymogów uchwały, na 
przestawienie taksometrów i ich zalegalizowanie.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że zgodnie z zapisami kwietniowej 
uchwały informację o opłatach za usługi przewozowe – w formie dwustronnej tabliczki 
przedsiębiorca zobowiązany jest umieścić wewnątrz pojazdu na szybach prawych i lewych tylnych 
drzwi w dolnym prawym rogu oraz na desce rozdzielczej w miejscu widocznym dla pasażera.  
 

Kierownik Referatu Transportu i Diagnostyki Pojazdów w Wydziale Transportu Pani Danuta 
TYLLA wyjaśniła, że szczegółowe zasady określone zostały w załączniku nr 1 do wspomnianej przez 
Pana Przewodniczącego uchwały. Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do dostosowania swoich 
pojazdów do wymogów nie później niż w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. 
W przypadku omawianego dziś projektu również dajemy przedsiębiorcom czas na podjęcie tych 
działań.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wraził rozczarowanie faktem, że w oznakowaniu 
taksówek nie pojawił się herb miasta Katowice, a jedynie logo. Jednak zgodnie z zapisami Strategii 
promocji Katowic ten symbol miasta jest obecnie promowany.   
 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie, ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie 
miasta Katowice, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 

Ad. 4.10. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów 
oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice. 
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Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że w § 2 uchwały 
proponuje się uchylić punkt 4, a tym samym usunąć z uchwały pełnienie funkcji inkasenta przez 
"RUCH" S.A. Przedmiotowa zmiana wynika z faktu, iż inkasent RUCH S.A. w związku ze zmianami 
w swoim kierownictwie nie przedłożył stosownych dokumentów wymaganych w związku 
z pełnieniem funkcji inkasenta. Ponadto, w związku z okresowym zaprzestaniem prowadzenia 
działalności gospodarczej w punkcie przy ul. Młyńskiej 2 Inkasent nie podtrzymał dalszej woli co do 
pełnienia dotychczasowej funkcji. Dodatkowo, niniejszą uchwałą zmienia się brzmienie § 4 poprzez 
wskazanie nowego numeru konta bankowego Organu podatkowego, na który może być wpłacana 
zainkasowana opłata skarbowa oraz zmianę punktu 1 § 4 poprzez wskazanie wyłącznie wszystkich 
aktualnych inkasentów, których obowiązują terminy wpłat opłaty skarbowej wymienionych 
w literach a) i b) tego punktu.  
 

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 wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej 
na terenie miasta Katowice, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Ad. 4.11. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody 
budżetu miasta Katowice, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 
płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 
 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że w związku 
z nowelizacją w dniu 7.10.2013r. przepisu art. 61a ustawy Ordynacja podatków zgodnie z którym: 
„Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę 
podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, 
instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest 
pieniądz elektroniczny”, Rada Miasta Katowice Uchwałą nr XLIII/1014/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
dopuściła zapłatę podatków zgodnie z zapisami w/w ustawy. Ustawą z dnia 10.09.2015 r. o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dniem 01.01.2016 r. art. 61a § 1 
otrzymał brzmienie: „Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze 
uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu 
lub województwa, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na 
którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.” Nowe brzmienie powyższego przepisu z dniem 
1 stycznia 2016r. wprowadziło możliwość dokonywania wpłat podatku na rachunek płatniczy 
prowadzony przez instytucję pieniądza elektronicznego. Jednocześnie ustawodawca zawarł w tym 
przepisie definicję innego instrumentu płatniczego, jako instrumentu płatniczego innego niż 
polecenie przelewu i konsekwentnie posługuje się nim w innych przepisach ustawy Ordynacja 
Podatkowa. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym staje się doprecyzowanie zapisów zawartych 
w dotychczas obowiązującej uchwale. Uchwała ma charakter dostosowujący brzmienie do 
obowiązujących przepisów – nie wpływa na dotychczasowe postępowanie w tym zakresie. 
 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
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Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta Katowice, za pomocą  
innego  instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest 
pieniądz elektroniczny, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
 

Ad. 4.12. 
 

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 rok. 
 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zmian budżetu miasta 
Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 46.268.287 zł z tytułu: 

 rozliczenia wpłaty na rzecz KZK GOP za 2015 rok przeznaczonej na "Rozwój lokalnego 
transportu zbiorowego" – 296.896 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (67.150 zł) na realizację 
projektów pn.: 

 "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 
14 na potrzeby realizacji działań senioralnych" – 4.250 zł, 

 "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic" - 62.900 zł, 

 podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w związku z ponadplanową 
realizacją - 44.740.418 zł, 

 dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe w związku z odszkodowaniami za 
zniszczone mienie (11.522 zł), darowiznami (5.439 zł), najmem pomieszczeń (56.758 zł) 
i usługami poligraficznymi (90.000 zł) – 163.719 zł, 

 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) - 928.722 zł na realizację 
projektów pn.: 

 "Efektywne metody w uczeniu się" – 74.281 zł, 

 "Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu" – 109.425 zł, 

 "Europa wita Was" – 103.353 zł, 

 "Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji 
szkolnej" – 47.196 zł, 

 "Nie bądź małą rybką w głębi oceanu. Pomóż nam wyrazić siebie"- 89.792 zł, 

 "Wspieranie młodzieży w aktywnej i odpowiedzialnej roli młodego obywatela Europy 
w szybko zmieniającym się świecie" – 142.526 zł, 

 "Uczenie się zdrowego stylu życia"- 86.204 zł, 

 "Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie"- 88.228 zł, 

 "Dobre praktyki w rozwijaniu kompetencji matematycznych"- 99.213 zł, 

 "Nowa fala dla gastronomii i turystyki"- 88.504 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (48.152 zł) i budżetu państwa (23.230 zł) 
na realizację projektów pn.: 

 "Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok 
w przyszłość" (EFS – 35.432 zł, budżet państwa - 4.168 zł) – 39.600 zł, 

 "SOS Szkolenia otwartych szans" (EFS – 12.720 zł, budżet państwa – 19.062 zł) – 31.782 
zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 2.786.965 zł z tytułu: 
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 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (2.732.565 zł) na realizację projektów pn.: 

 "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach" - 437.022 zł, 

 "Centrum Społecznościowe - Szopki w Szopienicach" – 286.816 zł, 

 "Bogucice moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej" – 454.015 zł, 

 "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych"- 572.730 zł, 

 "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej"- 438.226 zł, 

 "Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże" - 207.097 zł, 

 "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu" – 336.659 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: 
"Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic" – 54.400 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 8.255.894 zł przeznaczonych na: 

 wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego Miasta Katowice 
w związku z brakiem możliwości wykorzystania zabezpieczonych na ten cel środków 
niewygasających – 368.016 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych (115.302 zł), budżetu państwa (23.230 zł) i budżetu miasta (26.220 zł) – 
164.752 zł, w tym: 

 "Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok 
w przyszłość" (EFS – 35.432 zł, budżet państwa - 4.168 zł, wkład własny – 3.950 zł) – 
43.550 zł, 

 "SOS Szkolenia otwartych szans" (EFS – 12.720 zł, budżet państwa – 19.062 zł, wkład 
własny – 10.420 zł) – 42.202 zł, 

 "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 
14 na potrzeby realizacji działań senioralnych" (EFRR – 4.250 zł, wkład własny – 750 zł) – 
5.000 zł, 

 "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic" (EFRR – 
62.900 zł, wkład własny – 11.100 zł) – 74.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych: 

 "Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul. Nałkowskiej” – 4.000.000 zł, 

 "Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej"– 25.000 
zł, 

 dofinansowanie zadania "Prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego" w zakresie archiwizacji dokumentów stanowiących Państwowy Zasób 
Geodezyjny i Kartograficzny w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania (środki 
zabezpieczone w ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku pozostaną 
niewykorzystane) – 340.000 zł, 

 pokrycie wydatków wynikających z umów serwisowych i gwarancji celem prawidłowego 
funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Kongresowego – 400.000 zł, 

 promocję Miasta Katowice jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 
2017 - 1.000.000 zł, 

 zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej (1.176 zł), zakup nagród dla 
laureatów konkursu wiedzy o ruchu drogowym (168 zł) ze środków otrzymanych darowizn 
przez placówki oświatowe – 1.344 zł, 

 naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych ze środków otrzymanych 
odszkodowań - 11.522 zł, 

 zakup energii (50.028 zł) i usług (6.730 zł) w Gimnazjum Nr 15 i w V Liceum 
Ogólnokształcącym ze środków otrzymanych z tytułu najmu – 56.758 zł, 

 zakup materiałów do produkcji poligraficznej w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 
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ze środków otrzymanych z tytułu świadczonych usług - 80.000 zł, 

 dofinansowanie bieżącej działalności placówek oświatowych, w tym remont placów zabaw 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 (7.729 zł), remont instalacji w Miejskim Przedszkolu 
Nr 76 (30.000 zł), remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem w Szkole 
Podstawowej Nr 27 (25.000 zł) – 62.729 zł, 

 instalację i rozbudowę monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 53 - 4.095 zł, 

 zrealizowanie inwestycji dotyczącej kuchni przedszkolnej, w tym doposażenie w sprzęt 
spełniający wymogi sanitarne w Miejskim Przedszkolu Nr 85 - 75.000 zł, 

 zakup oprogramowania w celu usprawnienia pracy pionu technicznego w Zespole Obsługi 
Jednostek Oświatowych – 75.000 zł, 

 uregulowanie zobowiązań za wykonanie adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 
i w Szkole Podstawowej Nr 31 - 17.093 zł, 

 uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata 
Silesia" z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie instytucji – 150.000 zł, 

 dotację majątkową dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności na przygotowanie 
projektu budowlanego oraz szczegółowego scenariusza i koncepcji wystawy stałej, 
niezbędnych do wystąpienia o środki unijne – 90.160 zł, 

 dotację majątkową dla Muzeum Historii Katowic na przygotowanie programu funkcjonalno-
użytkowego rewitalizacji kamienicy mieszczańskiej siedziby Muzeum przy ul.Szafranka, 
niezbędnego do wystąpienia o środki unijne – 75.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej: 
Erasmus+ (259.425 zł), w tym: 

 "Efektywne metody w uczeniu się" – 20.000 zł, 

 "Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu" – 82.800 zł, 

 "Europa wita Was" – 22.884 zł, 

 "Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji 
szkolnej" – 22.000 zł, 

 "Nie bądź małą rybką w głębi oceanu. Pomóż nam wyrazić siebie"- 12.450 zł, 

 "Wspieranie młodzieży w aktywnej i odpowiedzialnej roli młodego obywatela Europy 
w szybko zmieniającym się świecie" – 50.508 zł, 

 "Uczenie się zdrowego stylu życia" - 15.525 zł, 

 "Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie" - 13.800 zł, 

 "Dobre praktyki w rozwijaniu kompetencji matematycznych" - 10.258 zł, 

 "Nowa fala dla gastronomii i turystyki" - 9.200 zł, 

 podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSA S.A. w zamian za objęcie akcji przez 
miasto Katowice (w związku z organizacją drużyny hokejowej) – 1.000.000 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.715.460 zł przeznaczonych na: 

 realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych (2.786.965 zł) i budżetu miasta (491.819 zł) – 3.278.784 zł, w tym: 

 "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu" (EFS – 336.659 zł, wkład własny – 59.411 zł) 
– 396.070 zł, 

 "Centrum Społecznościowe - Szopki w Szopienicach" (EFS – 286.816 zł, wkład własny – 
50.615 zł) – 337.431 zł, 

 "Bogucice moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej" (EFS – 454.015 zł, 
wkład własny – 80.120 zł) – 534.135 zł, 

 "Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże" (EFS – 207.097 zł, wkład własny – 36.547 zł) 
– 243.644 zł, 

 "Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej" (EFS – 438.226 zł, 
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wkład własny – 77.334 zł) – 515.560 zł, 

 "Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych" (EFS – 572.730 zł, wkład własny 
– 101.070 zł) – 673.800 zł, 

 "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach" (EFS – 437.022 zł, wkład 
własny – 77.122 zł) – 514.144 zł, 

 "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic" (EFRR – 
54.400 zł, wkład własny – 9.600 zł) – 64.000 zł, 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację 
projektu pn."Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - 
pewny krok w przyszłość" – 3.950 zł, 

 wynagrodzenia osobowe w Żłobku Miejskim w związku otrzymaniem dotacji z budżetu 
państwa na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów – 69.202 zł, 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie skweru 
Janusza Sidły” (w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy) - 150.000 zł, 

 realizację projektu przyłącza energetycznego w Dziale Produkcji Roślinnej przy ul. 
Gospodarczej – 10.000 zł, 

 wynagrodzenia wraz ze składkami w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w MOSiR o 14 
etatów z uwagi na przekazanie zarządzania obiektem Spodek Koncesjonariuszowi – 203.524 
zł. 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 38.940.888 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 80.300 zł celem: 

 dofinansowania zadania "opracowania geodezyjne i kartograficzne związane 
z gospodarowaniem nieruchomościami" w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności 
rozgraniczenia nieruchomości (przeniesienie między działami) - 30.300 zł, 

 zawarcia umowy na kontrolę poprawności wykonania prac fotogrametrycznych, w tym 
w związku z kontynuowaniem prac związanych z cyfryzacją Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego ze środków przeznaczonych na usługę kontroli technicznej w zakresie 
tworzenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (przeniesienie między działami) - 40.000 zł, 

 dofinansowania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn.”Mapa akustyczna dla miasta 
Katowice” ze środków przeznaczonych na badania eksperckie - 10.000 zł. 

Ponadto dokonuje się zmiany formy współfinansowania projektów kulturalnych realizowanych 
przez "Katowice - Miasto Ogrodów - Instytucję Kultury im. K. Bochenek" pn.: Śląski Festiwal 
Jazzowy - 165.000 zł oraz Ogólnopolskie Dyktando -149.000 zł (przeniesienie środków z dotacji 
podmiotowej na dotację celową) – 314.000 zł. 
 

Radna Krystyna SIEJNA poprosiła o uszczegółowienie kwestii zwiększenia dochodów z podatku od 
czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w związku z ponadplanową realizacją na kwotę 
44.740.418 zł. 
 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że jeśli chodzi o podatek 
od czynności cywilnoprawnych to w poszczególnych latach kształtuje się on na poziomie 20-30 mln 
zł. Wpływ na ten podatek w główniej mierze ma koniunktura i liczba dokonywanych transakcji na 
rynku. Z uwagi na fakt nabycia przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. kopalń zrzeszonych 
w Kompanii Węglowej S.A. do budżetu miasta Katowice wpłynęła kwota podatku w wysokości 2%  
wartości tego przedsiębiorstwa. Przy okazji tej wpłaty miasta na terenie, których znajdują się zakały 
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górnicze przejęte przez PGG Sp. z o.o. wystąpiły do miasta Katowice z wnioskiem o podział 
środków. W ich przekonaniu kwota ta nie jest należna miastu Katowice a właśnie miejscowościom 
gdzie zlokalizowane są kopalnie. Jeśli chodzi jednak o podatek od czynności cywilnoprawnych to 
miasto otrzymuje go z Centrum Usług Wspólnych Ministerstwa przekazującego środki do jednostek 
samorządu terytorialnego. Te wpłaty dokonywane są wprost na rachunek budżetu miasta bez 
wskazania czego one dotyczą. Miasto nie analizuje poszczególnych tytułów, z jakiego typu transakcji 
te wpłaty są dokonywane.  
   
Radny Witold WITKOWICZ poprosił o wyjaśnienie kwestii zmniejszenia wydatków na 
wynagrodzenia wraz ze składkami w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w MOSiR o 14 etatów 
z uwagi na przekazanie zarządzania obiektem Spodek Koncesjonariuszowi (203.524 zł) oraz 
zwiększenie wydatków na pokrycie wydatków wynikających z umów serwisowych i gwarancji celem 
prawidłowego funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Kongresowego (400.000 zł). 
 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że MOSiR przekazał 
obiekt Spodka oraz MCK od 1 maja 2016 roku Koncesjonariuszowi. W związku z powyższym 
wystąpiliśmy z wnioskiem do MOSiR, by w zaistniałej sytuacji ograniczyć zatrudnienie. Część 
z pracowników przeszła do Koncesjonariusza, część została zadysponowana na inne obiekty MOSiR. 
Ostatecznie wskazano, że 14 etatów można zredukować i tym samym zmniejszyć środki z budżetu. 
Jeśli chodzi o umowy serwisowe i gwarancje to zgodnie z umowa, która została podpisana 
z Koncesjonariuszem obciążają one miasto. Zatem kwota 400.000,00 zł jest niezbędna celem 
prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił uwagę na kwestię zwiększenia wydatków na 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSA S.A. w zamian za objęcie akcji przez miasto 
Katowice (w związku z organizacją drużyny hokejowej) – 1.000.000 zł. Pan Przewodniczący wyraził 
obawę, że środki te nie trafią na zakładany cel, a zostaną zawłaszczane przez piłkę nożną. 
 

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 rok, w głosowaniu: 5 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały”. 
 

Ad. 4.13. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w W ieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2016-2035. 
 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że celem dostosowania 
planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych 
potrzeb dokonuje się zmian wydatków w latach 2016-2023 na ich realizację oraz zmian limitów 
zobowiązań: 

 zwiększenie limitów kwot wydatków o 30.191.794 zł przeznaczonych na: 

 realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 18.678.845 zł: 

 „SOS Szkolenia otwartych szans" – zwiększenie 42.202 zł (w 2016 r.), zwiększenie 
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168.369 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 32.093 zł (w 2018 r.); 

 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 
(+1.149.035 zł): 

 „Praca naszych rąk – wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu" – zwiększenie 
82.800 zł (w 2016 r.), zwiększenie 45.498 zł (w 2017 r.), zwiększenie 6.699 zł (w 2018 
r.); 

 „Efektywne metody w uczeniu się" – zwiększenie 20.000 zł (w 2016 r.), zwiększenie 
35.000 zł (w 2017 r.), zwiększenie 35.000 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 1.640 zł (w 2019 
r.); 

 „Europa wita Was" – zwiększenie 22.884 zł (w 2016 r.), zwiększenie 80.469 zł 
(w 2017 r.), zwiększenie 24.715 zł (w 2018 r.); 

 „Dobre praktyki w rozwijaniu kompetencji matematycznych" – zwiększenie 10.258 zł 
(w 2016 r.), zwiększenie 58.890 zł (w 2017 r.), zwiększenie 53.790 zł (w 2018 r.); 

 „Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie" – zwiększenie 13.800 zł (w 2016 r.), 
zwiększenie 49.444 zł (w 2017 r.), zwiększenie 46.082 zł (w 2018 r.); 

 „Uczenie się zdrowego stylu życia" – zwiększenie 15.525 zł (w 2016 r.), zwiększenie 
48.150 zł (w 2017 r.), zwiększenie 43.143 zł (w 2018 r.); 

  „Wspieranie młodzieży w aktywnej i odpowiedzialnej roli młodego obywatela 
Europy w szybko zmieniającym się świecie" – zwiększenie 50.508 zł (w 2016 r.), 
zwiększenie 69.421 zł (w 2017 r.), zwiększenie 30.492 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 
25.413 zł (w 2019 r.); 

 „Nie bądź małą rybką w głębi oceanu. Pomóż nam wyrazić siebie" – zwiększenie 
12.450 zł (w 2016 r.), zwiększenie 83.814 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 15.000 zł 
(w 2018 r.); 

 „Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo 
w edukacji szkolnej" – zwiększenie 22.000 zł (w 2016 r.), zwiększenie 28.382 zł 
(w 2017 r.) i zwiększenie 8.100 zł (w 2018 r.); 

 „Nowa fala dla gastronomii i turystyki" – zwiększenie 9.200 zł (w 2016 r.), 
zwiększenie 55.430 zł (w 2017 r.), zwiększenie 45.038 zł (w 2018 r.); 

 „Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy – pewny krok 
w przyszłość" – zwiększenie 43.550 zł (w 2016 r.), zwiększenie 10.800 zł (w 2017 r.), 
zwiększenie 8.100 zł (w 2018 r.); 

w tym nowo wprowadzanych do WPF, realizowanych po roku 2016 

 „Centrum Społecznościowe „Szopki” w Szopienicach - I etap" – zwiększenie 200.000 zł 
(w 2017 r.), zwiększenie 500.000 zł (w 2018 r.), zwiększenie 450.000 zł (w 2019 r.) 
i zwiększenie 100.000 zł (w 2020 r.); 

  „Centrum Społecznościowe „Szopki” w Szopienicach - II etap" – zwiększenie 150.000 zł 
(w 2020 r.), zwiększenie 400.000 zł (w 2021 r.), zwiększenie 300.000 zł (w 2022 r.) 
i zwiększenie 150.000 zł (w 2023 r.); 

 „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - I etap" – zwiększenie 304.592 zł (w 2017 r.), 
zwiększenie 550.000 zł (w 2018 r.), zwiększenie 600.000 zł (w 2019 r.) i zwiększenie 
250.000 zł (w 2020 r.); 

 „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu - II etap" – zwiększenie 150.000 zł (w 2020 r.), 
zwiększenie 350.000 zł (w 2021 r.), zwiększenie 400.000 zł (w 2022 r.) i zwiększenie 
100.000 zł (w 2023 r.); 

 „Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - I etap" – zwiększenie 200.000 zł (w 2017 r.), 
zwiększenie 300.000 zł (w 2018 r.), zwiększenie 300.000 zł (w 2019 r.) i zwiększenie 
200.000 zł (w 2020 r.); 
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 „Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże - II etap" – zwiększenie 100.000 zł (w 2020 r.), 
zwiększenie 250.000 zł (w 2021 r.), zwiększenie 250.000 zł (w 2022 r.) i zwiększenie 
100.000 zł (w 2023 r.); 

 „Bogucice moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap" – zwiększenie 
295.000 zł (w 2017 r.), zwiększenie 500.000 zł (w 2018 r.), zwiększenie 600.000 zł 
(w 2019 r.) i zwiększenie 200.000 zł (w 2020 r.); 

 „Bogucice moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - II etap" – zwiększenie 
200.000 zł (w 2020 r.), zwiększenie 500.000 zł (w 2021 r.), zwiększenie 500.000 zł 
(w 2022 r.) i zwiększenie 200.000 zł (w 2023 r.); 

 „Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap" – zwiększenie 
793.000 zł (w 2018 r.), zwiększenie 600.000 zł (w 2019 r.), zwiększenie 600.000 zł 
(w 2020 r.); 

 „Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - II etap" – zwiększenie 
832.660 zł (w 2021 r.), zwiększenie 500.000 zł (w 2022 r.), zwiększenie 500.000 zł 
(w 2023 r.); 

 „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap" – zwiększenie 
400.000 zł (w 2017 r.), zwiększenie 500.000 zł (w 2018 r.), zwiększenie 371.210 zł 
(w 2019 r.); 

 „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - II etap" – zwiększenie 
400.000 zł (w 2019 r.), zwiększenie 500.000 zł (w 2020 r.), zwiększenie 371.210 zł 
(w 2021 r.); 

 „Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - III etap" – zwiększenie 
400.000 zł (w 2021 r.), zwiększenie 500.000 zł (w 2022 r.), zwiększenie 371.210 zł 
(w 2023 r.); 

 realizację projektów majątkowych ze środków unijnych o kwotę 1.265.285 zł: 

 „Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic" – 
zwiększenie 74.000 zł (w 2016 r.); 

 „Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 
14 na potrzeby realizacji działań senioralnych" – zwiększenie 5.000 zł (w 2016 r.), 
zwiększenie 345.000 zł (w 2017 r.), zwiększenie 841.285 zł (w 2018 r.); 

 realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
o kwotę 5.170.000 zł: 

 „Poprawa infrastruktury technologicznej w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej” – 
zwiększenie 25.000 zł (w 2016 r.), zwiększenie 135.000 zł (w 2017 r.); 

 „Mapa akustyczna dla miasta Katowice” – zwiększenie 10.000 zł (w 2016 r.); 

 „Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul. Nałkowskiej” – zwiększenie 
4.000.000 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 1.000.000 zł (w 2018 r.); 

 programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta o kwotę 5.077.664 zł: 

 „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020" – zwiększenie 77.664 zł 
(w 2016 r.) – w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa, w ramach zadań 
zleconych gminie i powiatowi; 

 „Promocja Miasta Katowice jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn 2017" – zwiększenie 1.000.000 zł (w 2016 r.), zwiększenie 3.000.000 
zł (w 2017 r.), zwiększenie 1.000.000 zł (w 2018 r.); 

 zmniejszenie limitów kwot wydatków o 25.012.882 zł przeznaczonych na: 

 realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 17.362.882 zł: 
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 „Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach” – zmniejszenie 337.431 zł (w 2016 
r.), zmniejszenie 393.942 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 824.891 zł (w 2018 r.), zmniejszenie 
509.756 zł (w 2019 r.), zmniejszenie 492.488 zł (w 2020 r.) i zmniejszenie 491.492 zł 
(w 2021 r.); 

 „Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu" – zmniejszenie 396.070 zł (w 2016 r.), 
zmniejszenie 563.795 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 873.217 zł (w 2018 r.), zmniejszenie 
607.255 zł (w 2019 r.), zmniejszenie 616.955 zł (w 2020 r.) i zmniejszenie 542.708 zł 
(w 2021 r.); 

 „Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże" – zmniejszenie 243.644 zł (w 2016 r.), 
zmniejszenie 288.192 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 483.415 zł (w 2018 r.), zmniejszenie 
323.117 zł (w 2019 r.), zmniejszenie 335.815 zł (w 2020 r.) i zmniejszenie 325.817 zł 
(w 2021 r.); 

 „Bogucice moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej" – zmniejszenie 
529.135 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 518.607 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 987.378 zł 
(w 2018 r.), zmniejszenie 571.386 zł (w 2019 r.), zmniejszenie 612.354 zł (w 2020 r.) 
i zmniejszenie 594.362 zł (w 2021 r.); 

 „Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej" – zmniejszenie 
508.560 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 743.420 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 1.174.989 zł 
(w 2018 r.), zmniejszenie 799.565 zł (w 2019 r.), zmniejszenie 799.565 zł (w 2020 r.) 
i zmniejszenie 799.561 zł (w 2021 r.); 

 „Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic" – 
zmniejszenie 64.000 zł (w 2016 r.) i zmniejszenie 10.000 zł (w 2019 r.); 

 realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
o kwotę 150.000 zł: 

 „Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły” – zmniejszenie 150.000 zł (w 2016 r.); 

 programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta o kwotę 7.500.000 zł: 

 „Współrealizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowym – współfinansowanie 
i współorganizacja na terenie Miasta Katowice Turnieju Tenisowego WTA Katowice Open 
w latach 2015-2021" – zmniejszenie 1.500.000 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 1.500.000 zł 
(w 2018 r.), zmniejszenie 1.500.000 zł (w 2019 r.), zmniejszenie 1.500.000 zł (w 2020 r.) 
i zmniejszenie 1.500.000 zł (w 2021 r.). 

Ponadto dokonuje się korekty nie skutkującej zmianą łącznego limitu wydatków wieloletnich 
przedsięwzięć, a polegającej wyłącznie na: 

 przesunięciu limitów wydatków pomiędzy zadaniami w ramach wieloletnich przedsięwzięć 
bieżących współfinansowanych funduszami strukturalnymi (wyodrębnieniu etapów realizacji 
zadań wraz z wydłużeniem realizacji przedsięwzięć w czasie): 

 „Katowice, miasto otwarte – rozwój usług społecznych" – zmniejszenie 663.800 zł (w 2016 
r.), zmniejszenie 1.246.700 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 2.792.681 zł (w 2018 r.), zmniejszenie 
2.927.175 zł (w 2019 r.), zmniejszenie 2.927.175 zł (w 2020 r.) i zmniejszenie 2.927.175 zł 
(w 2021 r.); 

 „Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap" – zwiększenie 2.585.848 zł 
(w 2018 r.), zwiększenie 2.000.000 zł (w 2019 r.); 

 „Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - II etap" – zwiększenie 2.449.429 zł 
(w 2020 r.), zwiększenie 2.000.000 zł (w 2021 r.); 

 „Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - III etap" – zwiększenie 2.449.429 zł 
(w 2022 r.), zwiększenie 2.000.000 zł (w 2023 r.); 

 „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach" – zmniejszenie 484.144 zł (w 2016 
r.), zmniejszenie 549.695 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 549.695 zł (w 2018 r.), zmniejszenie 
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549.695 zł (w 2019 r.), zmniejszenie 547.633 zł (w 2020 r.) i zmniejszenie 544.432 zł (w 2021 
r.); 

 „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap" – zwiększenie 125.294 zł 
(w 2017 r.), zwiększenie 700.000 zł (w 2018 r.); 

 „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - II etap" – zwiększenie 600.000 zł 
(w 2019 r.), zwiększenie 600.000 zł (w 2020 r.); 

 „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - III etap" – zwiększenie 600.000 zł 
(w 2021 r.), zwiększenie 600.000 zł (w 2022 r.); 

 „Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska 
rodzinnego" – zmniejszenie 1.906.815 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 953.408 zł (w 2018 r.) i 
zmniejszenie 953.407 zł (w 2019 r.); 

 „Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego 
– I etap" – zwiększenie 476.000 zł (w 2017 r.), zwiększenie 1.100.000 zł (w 2018 r.), 
zwiększenie zł (w 2019 r.) i zwiększenie 284.223 zł (w 2020 r.); 

 „Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego 
– II etap" – zwiększenie 153.407 zł (w 2020 r.), zwiększenie 350.000 zł (w 2021 r.), 
zwiększenie 350.000 zł (w 2022 r.) i zwiększenie 100.000 zł (w 2023 r.); 

 przesunięciu limitów wydatków pomiędzy zadaniami w ramach wieloletnich przedsięwzięć 
inwestycyjnych współfinansowanych funduszami strukturalnymi (wraz z przesunięciem 
realizacji przedsięwzięcia w czasie): 

 „Bogucice moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej" – zmniejszenie 5.000 zł 
(w 2016 r.); 

  „Bogucice moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap" – zwiększenie 
5.000 zł (w 2017 r.); 

 „Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej" – zmniejszenie 7.000 zł 
(w 2016 r.); 

 „Katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap" – zwiększenie 
7.000 zł (w 2018 r.); 

 „Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych" – zmniejszenie 10.000 zł (w 2016 r.); 

 „Katowice, miasto otwarte - rozwój usług społecznych - I etap" – zwiększenie 10.000 zł 
(w 2018 r.); 

 „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach" – zmniejszenie 30.000 zł (w 2016 
r.); 

 „Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap" – zwiększenie 30.000 zł 
(w 2017 r.); 

 korekcie źródeł finansowania przedsięwzięcia majątkowego współfinansowanego funduszami 
strukturalnymi (poprzez zwiększenie środków własnych i zmniejszenie funduszy strukturalnych 
w 2017 r.) pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach" (+/- 
20.753 zł). 

Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujmuje się w załącznikach nr 2a, 
2b, 3 i 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 
planu roku 2016, celem dostosowania do zmian proponowanych na sesji uchwałą Rady Miasta 
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok. 
Ponadto dokonuje się korekty WPF po roku 2016 w zakresie: 

 dochodów i wydatków bieżących w latach 2017-2023, w związku ze zmianami dokonanymi 
w ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi, a także wydatków bieżących 
na programy uchwalone przez Radę Miasta (w latach 2017-2021) oraz wydatków na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w latach 2017-2019) w związku z ograniczeniem 
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zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o 14 etatów, z uwagi na przekazanie 
Koncesjonariuszowi na podstawie umowy koncesji obiektu Spodek, 

 dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych w latach 2017-2018, wskutek zmian 
dokonanych w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych 
funduszami strukturalnymi, a także wydatków majątkowych jednorocznych w latach 2020-2023 
celem zbilansowania budżetu, 

 przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w celu 

 zbilansowania budżetu w latach 2017-2019. 
Koryguje się również dane uzupełniające w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 
dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wynikających 
z zawartych umów na realizację projektu (w latach 2016-2017), w związku z podpisaniem umów 
o dofinansowanie projektów. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił uwagę, że na projekty społeczne 
przeznaczane są znaczne kwoty. Pan Przewodniczący zapytał czy część tych kwot będzie pochodził 
ze środków unijnych oraz czy te projekty będą prowadzone bezpośrednio przez MOPS 
w Katowicach czy tez zlecane organizacjom pozarządowym. 
 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że projekty społeczne 
będą finansowane w 85% środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakładamy, że takie 
kwoty otrzymamy chociaż nie wszystkie konkursy się jeszcze odbyły. Jeśli chodzi o realizację to one 
wszystkie są przypisane do MOPS w Katowicach.   
 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035, 
w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

Ad. 2. Informacja z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2016 roku.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK szczegółowo omówiła zakres 
wykonania budżetu miasta Katowice uwzględniając wykonanie dochodów bieżących w I kwartale 
2016 r. w wysokości 439.750.904 zł, co stanowi 28,1% planu wynoszącego 1.563.025.115 zł 
z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 48.994.625 zł oraz majątkowych wykonanych 
w analogicznym okresie w wysokości 12.902.397 zł, co stanowi 7,5% planu wynoszącego 
171.442.389 zł z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości 29.958.200 zł. W okresie 
sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 6.982.426 zł wyższe w porównaniu 
z wykonaniem za I kwartał 2015 r. natomiast dochody majątkowe o 7.033.189 zł wyższe niż 
w analogicznym okresie 2015 roku. Następnie Pani Skarbnik omówiła wykonanie wydatków 
bieżących, które w I kwartale 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 347.406.245 zł co stanowi 
22,9% planu wynoszącego 1.514.095.530 zł i jest wyższe o 20.360.373 zł tj. 6,2% w porównaniu do 
wykonania w I kwartale 2015 r. oraz wydatków majątkowych, które to zostały wykonane 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/23.06.2016/Informacja%20z%20wykonania%20budżetu%20miasta%20Katowice%20za%20I%20kwartał%202016%20roku%20(final%20book%20N).pdf
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w wysokości 11.538.332 zł co stanowi 3,2% planu wynoszącego 365.689.183 zł i jest niższe 
o 24.090.549 zł w porównaniu do wykonania za I kwartał 2015 r. Pani Skarbnik szczególną uwagę 
zwróciła na kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w omawianym okresie sprawozdawczym. 
Nadwyżka operacyjna na dzień 31 marca 2016 r. została osiągnięta w wysokości 92.344.659 zł co 
stanowi 188,7% planu wynoszącego 48.929.585 zł. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach 
bieżących stanowi 21,0% i poziom ten był niższy o 3,4 punktu procentowego od wskaźnika 
osiągniętego w I kwartale 2015 r. porównywalny ze wskaźnikiem w roku 2013 (21,4%) i znacząco 
niższy od odnotowanego w 2008 roku (31,8%). 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że wskaźniki, o których Pani Skarbnik 
mówiła wynikają z faktu, że prawdopodobnie zbyt pesymistycznie zaplanowane zostały dochody 
a zbyt optymistycznie wydatki. Zdaniem Pana Przewodniczącego to asekuracyjne planowanie 
w zakresie dochodów przy realizacji przychodów i rozchodów powoduje, że pojawiają się wolne 
środki. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że planowany deficyt w wysokości 145.317.209 
zł zabezpieczony został wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Pan Przewodniczący 
zapytał ile te wolne środki wynosiły na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 marca 2016 r.  
 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK stwierdziła, że wolne środki to są 
pozabilansowe uzgodnienia, funkcjonujące od początku istnienia struktur miejskich, wyliczane 
w sposób narastający, pochodzące z wpływów z kredytów i pożyczek, które są pomniejszane 
o spłaty. Wolne środki nie wynikają ze sprawozdawczości finansowej tylko z danych, które mamy 
z ewidencji wpływów z tego tytułu.  
 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ odnosząc się do słów Pana 
Przewodniczącego o asekuracyjnym planowaniu dochodów wyjaśniła, że jeżeli chodzi o dochody to 
po I kwartale wydawało się, że realizacja budżetu może być trudna z uwagi na to, że wiele źródeł 
było wykonanych w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego na niższym poziomie. 
Nawet pojawiały się obawy, ze np. podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata eksploatacyjna, 
dochody jednostek nie nadążają za wydatkami. Dynamika wzrostu dochodów była niższa niż 
wydatków bieżących. Mówimy tu jednak o wyniku operacyjnym. Zatem po I kwartale wcale takiego 
optymizmu nie było, a wręcz pojawiła się obawa, że wynik budżetu może być stosunkowo niski. 
Dopiero wspomniana wcześniej jednorazowa wpłata z podatku od czynności cywilnoprawnych, tak 
jak w roku ubiegłym wpłata podatku VAT z MCK, spowodowała, że nastąpiła znacząca po 5 
miesiącach poprawa wyniku operacyjnego. Wolne środki w wartości księgowej na koniec 2015 roku 
wynoszą łącznie 261.887.965 zł. Taka wartość będzie prezentowana aż do końca 2016 roku.  
Dopiero po przeksięgowaniu wszystkich zmian dotyczących roku 2016 ta wartość na dzień 1 
stycznia 2017 roku ulegnie zmianie. Kwota 261.887.965 zł jest gwarancją, która można rozpisać jako 
pokrycie deficytu budżetu. Wskazujemy źródło pokryciu deficytu w roku 2016, ale również z racji 
funkcjonowania WPF w latach kolejnych. Jeżeli planujemy w WPF deficyty to nie możemy ich 
zaplanować bez wskazania źródła. Wolne środki w 2016 roku są zaangażowane w wysokości 
129.000.000 zł, w 2017 roku w wysokości 52.000.000 zł, w 2018 roku w kwocie 34.000.000 zł 
natomiast 3.500.000 zł w roku 2019.     
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą by w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu podawać stan wolnych środków.  
 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCZARCZYK wyjaśniła, że dane te znajdują 
się w sprawozdaniu z wykonania budżetu za konkretny rok budżetowy.  
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił uwagę na fakt, że przygotowane materiały 
w zakresie realizacji wydatków zostały podzielone na przedmiot działania konkretnych komisji 
stałych Rady Miasta Katowice. W planach pracy tych Komisji nie ma jednak tematów dotyczących 
wykonania budżetu miasta za I kwartał. Pan Przewodniczący zapytał, z czego zatem wynika taka 
specyfikacja? 
 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że w różny sposób 
można grupować wydatki. Jeżeli przedstawiamy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za tzw. 
okresy obowiązkowe czyli za I półrocze i za rok muszą spełniać one określone wymogi. Tak jak 
ułożony jest budżet tak tez musi być przedstawione sprawozdanie. Natomiast informacja 
z wykonania budżetu za I kwartał przygotowana dla Komisji Budżetu Miasta opracowana został 
w dużej szczegółowość. Poprzedni Przewodniczący Komisji Budżetu Miasta Pan Marek Szczerbowski 
zaproponował taki podział z uwagi na to, że radni mogą się zainteresować wykonaniem zadań 
pogrupowanych w działy odpowiadające przedmiotowym działania Komisji stałych, w których 
zasiadają. Od tego czasu w takiej formie jest to przygotowywane. Nie jest to zatem wymóg 
ustawowy.  
 

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 wpływów i windykacji podatków i opłat lokalnych, polityka podatkowa miasta. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 

Naczelnik Wydziału Księgowo – Rachunkowego Pani Danuta LANGE przedstawiła zebranym 
szczegółową analizę dochodów z tytułu należności podatkowych w latach 2013-2015 w podziale na 
podatki i opłaty w tym: podatek od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatek od 
środków transportowych osób prawnych i fizycznych, opłata targowa, odsetki od nieterminowo 
uregulowanych wpłat osób pranych i fizycznych, podatek rolny osób prawnych i fizycznych, podatek 
leśny osób prawnych i fizycznych, opłata skarbowa, koszty egzekucyjne, opłata za wydanie 
interpretacji podatkowej, opłata za udzielenie informacji Komornikom Sądowym. Następnie Pani 
Naczelnik przedstawiła również analizę zaległości podatkowych w latach 2013-2015 i ich 
windykację z podziałem na poszczególne tytuły podatków i opłat lokalnych prezentując zaległości 
w poszczególnych latach, sposób dochodzenia zaległości i ich uwarunkowania oraz liczbę wydanych 
upomnień i tytułów wykonawczych. Pani Naczelnik przedstawiła również zebranym wykaz 10 
największych dłużników miasta na dzień 31.12.2015 roku podkreślając, że największe problemy 
z regulacją podatku od nieruchomości posiadają podmioty wykonujące działalność produkcyjno-
usługową oraz handlową.  
 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS szczegółowo omówiła 
politykę podatkową miasta Katowice zwracając uwagę na stawki w podatkach lokalnych, zwolnienie 
od podatku od nieruchomości, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, wydawanie opinii 
w sprawie ulg udzielanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych w podatkach, które stanowią 
dochód miasta oraz kontrole podatkową, jako narzędzie polityki podatkowej.    
 

Radny Maciej BISKUPSKI poruszył kwestię uzyskiwania informacji przez Wydział dotyczących 
opodatkowania. W 2012 roku zatrudniono w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych 42 osoby 
w związku z 11 mln zł zaległości. Te osoby były zatrudnione na 2 lata. Spośród tych osób miały 
zostać wyłonione osoby, które na stałe będą zajmować się egzekucją zaległości. Pan radny zapytał 
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czy w chwili obecnej jest potrzeba zatrudnienia dodatkowych osób, by nadrobić zaległości. Pan 
radny stwierdził, że z informacji jakie do niego docierają wynika, że mieszkańcy składają informacje 
do opodatkowania, ale nie ma żadnego następstwa. Pan radny zapytał czy mamy takie statystyki ile 
takich spraw jest. Pan radny zauważył, że na terenie miasta Katowice prowadzonych jest bardzo 
dużo inwestycji. Jest obowiązek złożenia stosownej informacji, ale nie wszyscy go przestrzegają. 
Wydział pobiera z katastru akty notarialne. Wobec powyższego Pan radny zapytał czy istnieje jakiś 
system między pobraniem tej informacji z katastru i nabycie informacji o tym, że pojawiło się nowe 
zobowiązanie podatkowe a momentem, w którym ten wymiar zostaje naliczony. Ponadto Pan radny 
stwierdził, że w przygotowanej informacji brakuje danych dotyczących użytkowania wieczystego. 
Pan radny zapytał czy jest możliwe uzyskanie takiego samego zestawienia względem użytkowania 
wieczystego. 
 

Naczelnik Wydziału Księgowo – Rachunkowego Pani Danuta LANGE wyjaśniła, że przygotowana 
informacja dotyczyła podatków i opłat lokalnych. Użytkowanie wieczysty wynika z ustawy 
o gospodarce nieruchomościami zatem jest to należność cywilna objęta zupełnie innym 
postępowaniem. 
 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS odnosząc się do pytań 
Pana radnego wyjaśniła, że aktualnie Wydział jest na etapie opracowywania informacji 
sprawozdawczej dla Pana Prezydenta z czteroletniej działalności, zatem jeszcze nie ma 
szczegółowych danych w tym zakresie. Cztery lata temu zatrudniono 42 osoby. Zatrudnione one 
zostały na czas określony tj. 2 lata. Ze względu jednak na to, że Wydział miał duży wpływ 
dokumentów wnioskował o przedłużenie tych umów, które zostały zawarte do 31 grudnia 2016 
roku. Zatrudnienie tych osób konieczne było z dwóch powodów. Pierwszy powód to zaległości 
w tytułach wykonawczych, które były w referacie egzekucji. Na dzień dzisiejszy w egzekucji 
jesteśmy na prostej drodze i wiemy, że ten stan zatrudnienia, który mamy nie będzie nam już 
potrzebny od 1 stycznia 2017 r., ponieważ osiągnęliśmy zakładany cel. Pomogła nam w tym zmiana 
ustawy o funduszu alimentacyjnym. Zmieniła się też ustawa o egzekucji. Jeśli chodzi o referat 
wymiaru to były tam zaległości i nieopodatkowane nieruchomości sięgające 2007 rok, czyli tego 
okresu, w którym nastąpił wykup mieszkań za przysłowiową złotówkę. Osoby, które wykupiły 
mieszkania trafiły do wymiaru osób fizycznych i każdy z nich stał się podatnikiem.  W przypadku, 
kiedy złożona jest informacja podatkowa sprawa nie jest zbyt skomplikowana pod warunkiem, że 
jest ona należycie wypełniona. Gro osób nie ma świadomości, że ciąży na nich obowiązek 
podatkowy. Wydział musi w terminie do 5 lat wyselekcjonować osoby, które nabyły nieruchomość, 
ale jej nie opodatkowały. Posługujemy się w tym celu katastrem. Służy on jednak tylko do celów 
sprawdzających. Zatem jeżeli ktoś składa informację to Wydział w oparciu o kataster musi 
zweryfikować czy opodatkował się zgodnie z aktem notarialnym. Nie mamy jednak ludzi do tego by 
codziennie porównywać te bazy.  
 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że nie ma zatem instrumentu weryfikowania nowych 
nieruchomości, których właściciele nie złożyli informacji zgodnie z obowiązującym prawem.  
 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że tym 
instrumentem jest kataster. Kataster służy do weryfikowania czegoś, co powinien złożyć podatnik. 
Pani Naczelnik dodała, że Wydział w pierwszej kolejności zajmuje się osobami, które składają do 
Wydziału stosowna informację. Jeżeli jest dobrze złożona to staramy się ich w miarę szybko 
opodatkować. Przez ostatnie cztery lata realizowaliśmy jednak lata zaległe by się nie przedawniły. 
Zatem ciężar pracy został przełożony na lata zaległe. Pani Naczelnik dodała, że faktycznie zdarzają 
się takie sytuacje, o których wspomniał Pan radny, że ktoś kto złożył deklarację w 2015 roku do dnia 
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dzisiejszego nie został jeszcze opodatkowany. Przyjęliśmy zasadę, że załatwiamy sprawy 
w kolejności wpływu. Wymiary zostały już zrobione do 2013 roku. Rok 2007 to rok, w którym 
geodezja dokonała zmiany klasyfikacji gruntów z urzędu. Ustawodawca nie nakładał obowiązku 
informowania o tym osób, zatem nie wiedziały one, że mają zmienioną klasyfikację gruntów. Tych 
zmian było bardzo dużo. Działy się one również w roku 2015, o czym nie wiedzieliśmy. Takich 
zawiadomień z Wydziału Geodezji wpłynęło do nas około 4 tys. Każda ta zmiana wymaga 
przejrzenia i sprawdzenia czy nie stanowi skutku finansowego w postaci zastosowania innej stawki. 
Jeśli tak to trzeba przeprowadzić całe postępowanie. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych nie działa 
sam, działa na bazach, jeśli tam następuje jakaś zmian to rodzi skutek po naszej stronie. Pani 
Naczelnik podkreśliła, że tak jak już wcześniej wspominała taka informacja jest opracowywana dla 
Pana Prezydenta, jeśli Pan radny sobie życzy to zostanie one również Panu przekazana. Pani 
Naczelnik dodała, że wystąpi również z wnioskiem o zatrzymanie 14 pracowników w Wydziale.           
 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 

Ad. 5. Korespondencja. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że w ramach korespondencji 
przekazane zostały pisma z odpowiedziami na zapytania z poprzedniego posiedzenia Komisji 
kierowane do Pani radnej Bożeny Rojewskiej. 
 

Ad. 5.1. Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Bożeny Rojewskiej dotyczące realizacji zadania pn. 
„Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Adamskiego”. 

 

Ad. 5.2. Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Bożeny Rojewskiej dotyczące zakupu kuchni gazowej 
dla potrzeb Miejskiego Przedszkola nr 33 w Katowicach.  

 

Ad. 6. Wolne wnioski. 
 

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

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER podziękował Radnym za aktywność podczas obrad 
Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie wyczerpujących 
wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Protokołowała  

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
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Komisji Budżetu Miasta 
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http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/23.06.2016/CCF20160608.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/23.06.2016/CCF20160608.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/23.06.2016/CCF20160610.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/23.06.2016/CCF20160610.pdf

