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BRM.0012.3.1.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  

 

 

Data posiedzenia: 22.01.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315.  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:45 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

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

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 

2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 

3. Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA 

4. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 

 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 

 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Katowice na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 
 

 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.  
 

 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Katowice na 2015 rok.  
 

 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych 

i gospodarczych miasta Katowice na rok 2015”.  
 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na 2015 rok. 
 

4. Opiniowanie projektów uchwał. 
 

4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: 

„Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym 

terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum 

Śląskiego w Katowicach”.  
 

5. Sprawy różne. 
 



- PROJEKT - 

2 

6. Wolne wnioski. 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 

gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA poinformowała, że w związku 

z przesunięciem terminu uchwalania budżetu miasta na 2015 rok zachodzi konieczność 

wprowadzania zmian do projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok oraz 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 w zakresie 

terminów ich obowiązywania. Stosowne zapisy zostały zawarte w przedłożonych na dzisiejsze 

posiedzenie autopoprawkach do ww. projektów uchwał.   

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że kwestia przedłożonych 

autopoprawek zostanie przez Komisję procedowana w punkcie Wypracowanie opinii do projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Katowice na 2015 rok oraz projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 

 

Komisja, jednogłośnie - 10 głosów „za” - przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Katowice na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 

 

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

projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Katowice na 2015 rok oraz uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza 

Finansowa dla miasta Katowice stanowi kontynuację prognozy przyjętej uchwałą Nr XLIII/1009/13 

Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Katowice na lata 2014 – 2035. Nie zmieniono zasadniczych założeń 

i wskaźników oraz metodologii wyliczeń, uwzględniono jednak obowiązujące po aktualizacji 

z czerwca 2014 roku wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na 

potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego skutkujące 

podwyższeniem prognozowanych dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym PIT 

oraz obniżeniem z tytułu subwencji oświatowej. W części majątkowej budżetu korekty w stosunku 

do wcześniejszych założeń podyktowane zostały zmianą harmonogramu realizacji zadań 

inwestycyjnych. Prognozę podzielono na dwie zasadnicze części: zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp 

obejmującą okres roku budżetowego 2015 i trzech kolejnych lat tj. do 2018 roku – rozliczoną 

szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach zarówno po stronie dochodów i wydatków, 

zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów tj. do 2035 

roku – obejmująca dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia 

Miasta. Pani Skarbnik stwierdziła, że tak jak już wcześniej wspomniała do niniejszego projektu 

uchwały przygotowana została autopoprawka w związku z koniecznością dostosowania zapisu 

dotyczącego obowiązywania uchwały, z uwagi na procedowanie nad projektem uchwały Rady 
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Miasta w miesiącu styczniu 2015 r. oraz korektą wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego 

w zakresie budowy w mieście Katowice basenów.  

Kontynuując Pani Skarbnik szczegółowo scharakteryzowała projekt budżetu miasta Katowice na 

2015 rok zwracając szczególną uwagę na prognozę dochodów budżetu miasta na 2015 rok, które 

wynoszą 1.549.920.066 zł i są niższe o 114.971.064 zł od przewidywanego wykonania za 2014 rok 

jak również wydatki budżetu miasta zaplanowane na kwotę 1.730.768.231 zł a co za tym idzie 

niższe o 10,2% tj. o kwotę 196.446.933 zł od przewidywanego wykonania 2014 roku. Następnie 

Pani Skarbnik omówiła plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych 

realizowanych w drodze umów i porozumień przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 

wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach wieloletnich 

przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej i innych środków zagranicznych. Pani Skarbnik szczególny nacisk w swej wypowiedzi 

skierowała na deficyt budżetowy oraz kwestię nadwyżki operacyjnej. Pani Skarbnik wyjaśniła, że 

również do projektu budżetu przygotowana została autopoprawka w związku z koniecznością 

dostosowania zapisu obowiązywania uchwały z uwagi na procedowanie nad projektem uchwały na 

sesji Rady Miasta w miesiącu styczniu 2015 r. oraz korektą zadania inwestycyjnego w zakresie 

budowy w mięście Katowice basenów.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie opinii IV 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.  

 

Radny Maciej BISKUPSKI – Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Miasta - odczytał treść 

uchwał IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 

28 listopada 2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie 

uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w sprawie 

opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 

rok Miasta Katowice oraz w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice 

projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2035. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym opinie komisji 

branżowych Rady Miasta Katowice w zakresie projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Katowice na 2015 rok oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Katowice na lata 2015-2035.  

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że cieszy fakt, że w projekcie budżetu znalazły się środki na 

budowę basenów w mieście. Pan radny zaznaczył jednak, że czas realizacji tego zadania jest zbyt 

długi. Zdaniem Pana radnego najlepiej by było zamknąć realizację tego przedsięwzięcia w 2018 

roku. Pan radny wyraził nadzieję, że cały proces realizacji tego zadania ulegnie przyspieszeniu.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że korekta w budżecie w tym 

zakresie polegała na tym, że przedsięwzięcie o nazwie „Miejski Zespół Rekreacyjno – Sportowy 

i Kąpieliskowy” zostało wykreślone, a w jego miejsce zostało wpisane nowe zadanie „Budowa 

trzech basenów w dzielnicach”. Środki finansowe zabezpieczone na realizację poprzedniego 

przedsięwzięcia i czas trwania zadania pozostały bez zmian. Cykl inwestycyjny jest rozłożony 

w czasie. Jeśli będzie istniała możliwość przyspieszenia prac na tym zadaniu to jego wcześniejsza 

realizacji jest kwestią otwartą. Obecne zapisy nie przesądzają zatem o terminie realizacji budowy 

basenów. 

    

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że w poprzedniej kadencji została wypracowana polityka 

wspierania pewnych dyscyplin sportowych zgodnych z priorytetami miasta Katowice, a zwłaszcza 
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ze Strategią Rozwoju Sportu w okresie długofalowym. Dążyliśmy do rozwoju tych dyscyplin, które 

promowały i promują miasto Katowice, są to przede wszystkim: siatkówka kobiet – „Sokół 43” 

i mężczyzn „TKKF Czarni”, koszykówka kobiet i mężczyzn, piłka nożna na wyższych poziomach 

rozgrywek wspierane dotacją na tzw. sport kwalifikowany. Na ten cel w projekcie budżetu miasta 

Katowice na rok 2015 została zaplanowana kwota 1 mln zł, przy czym trzeba przypomnieć, że 

w budżecie miasta w całym 2014 była to kwota 2.9 mln zł. Kwota 1 mln zł jest zatem 

niewystarczająca, ponieważ w ten sposób planowanie rozgrywek katowickich drużyn sportowych 

jest zagrożone i niesie z sobą niepokój o przyszłość tych klubów. Wobec powyższego Pani radna 

zaproponowała, by Komisja skierowała do Prezydenta Miasta wnioski o dodatkowe środki 

finansowe na tzw. sport kwalifikowany w wysokości 1,9 mln zł, czyli do wysokości z roku 

ubiegłego oraz by dodatkowe środki finansowe zostały przydzielone na ten cel najpóźniej w marcu 

(do procedowania na sesji) tak, aby prace klubów i ich przygotowania do następnych sezonów były 

niezagrożone. Pani radna wyraziła nadzieję, że Pan Prezydent przychyli się do próśb i oczekiwań 

klubów sportowych tak, aby kontynuowana była dotychczasowa polityka miasta przyczyniająca się 

do wspierania i rozwoju katowickiego sportu. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że po przeanalizowaniu zapisów 

WPF można wywnioskować, że zakłada on wzrost PIT i obniżenie subwencji oświatowej. Wynika 

z tego, że mieszkańcom będzie żyło się coraz lepiej natomiast będzie ich coraz mniej, w związku 

z tym subwencja oświatowa będzie coraz niższa. Pan Przewodniczący stwierdził, że brakuje 

w WPF określenia jak bardzo miasto może się zadłużać w kolejnych latach przy tak dobrych 

współczynnikach dotyczących możliwości spłaty zadłużenia. Pan Przewodniczący poruszył 

również kwestię Szpitala Miejskiego Murcki Sp. z o.o. Jest to spółka z 100% udziałem miasta 

Katowice. Pan Przewodniczący zapytał czy istnieje zagrożenie, że miasto będzie musiało wspierać 

ten podmiot poprzez np. ponoszenie kapitału zakładowego Spółki czy inną formę dotacji.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że PIT w WPF w liczbach 

bezwzględnych wrasta. Licząc podatek dochodowy od osób fizycznych korzystamy ze wzrostu 

PKB i liczby mieszkańców. Ze względu na świadomość tego, że liczba mieszkańców maleje 

korelujemy te dane z liczbą mieszkańców a nie z prognozą liczby mieszkańców pracujących. Jeśli 

chodzi o subwencję oświatową to porównujemy ją z bazą otrzymaną z Ministerstwa Finansów oraz 

liczbą uczniów, na których powinniśmy rzeczoną subwencję otrzymać. Odnosząc się do zapytania 

dotyczącego Szpitala Miejskiego Murcki Sp. z o.o. Pani Skarbnik wyjaśniła, że WPF obejmuje 

swoim zakresem tylko te jednostki, które są bezpośrednio powiązane z budżetem i nie mają 

osobowości prawnej za wyjątkiem instytucji kultury i ZOZ. Szpital to spółka prawa handlowego, 

która rządzi się innym i prawami. Faktem jest, że Szpital Murcki jest spółką wrażliwą. Jeśli 

dochodzi do sytuacji ekstremalnie trudnych to różnymi sposobami staramy się pomóc. 

Usiłowaliśmy sprywatyzować Szpital Miejski Murcki jednak to się nie udało. Obecna sytuacja 

Szpitala będzie wymagała podjęcia na przestrzeni bieżącego roku działań, ponieważ podmiot ten 

generuje straty, mimo że w momencie jego powołania został całkowicie oddłużony. W WPF nie 

zostały jednak zapisane żadne środki na działania interwencyjne w tym zakresie. Zapisane zostały 

na ten rok środki na objęcie udziałów w wysokości 4.400.000 zł dla KIWK Sp. z o.o. oraz GKS 

GieKSa Katowice S.A. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że §12 ust. 3 uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu na 2015 rok stanowi: „Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do: 

przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych 

wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków 

oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń 

i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 
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finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku”. Pan Przewodniczący 

szczególną uwagę zwrócił na zapisane we wspomnianym paragrafie remonty. Kwestia remontów 

jest w tegorocznym budżecie bardzo ograniczona. Tym zapisem zdaniem Pana Przewodniczącego 

blokuje się możliwości zmian, które mogłyby wspomóc te działania. Pan Przewodniczący zwrócił 

również uwagę na fakt, że zarówno w tegorocznym budżecie jak i budżetach lat ubiegłych miasto 

nie korzystało z kredytów WFOŚiGW. Pan Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie tej kwestii oraz 

kwestii zapisów §6 ust. 1 pkt 8 dotyczącego utworzenia ogólnej rezerwy budżetowej 

z przeznaczeniem na zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych w wysokości 

2.250.000 zł, przy których brak jest wykazu tych zadań. Środki te są umieszczane w rezerwie 

ogólnej. W tej samej rezerwie ujęte zostały niewykorzystane środki budżetu obywatelskiego. 

Zadaniem Pana Przewodniczącego ponownie należałoby przeanalizować uchwałę dotyczącą 

procedury uchwalania budżetu. Nie może być bowiem tak, że niemałe środki rozdzielane są 

z pominięciem Rady Miasta. W tym roku powstaną nowe Rady Jednostek Pomocniczych, zatem ta 

kwota z pewnością ulegnie zwiększeniu. Wydaje się koniecznym by w kolejnych budżetach zadania 

te były umieszczane w podobny sposób jak zadania budżetu obywatelskiego. Pan Przewodniczący 

stwierdził, że dosyć mocno podkreślana jest kwestia niskiej nadwyżki operacyjnej natomiast 

praktyka od wielu lat wskazuje, że ta nadwyżka w końcówce roku przekracza wartości 

prognozowane. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że jeśli chodzi o środki 

z WFOŚiGW są to preferencyjne środki zatem należy jak najbardziej o nie zabiegać. W tym roku 

nie ma tych środków w budżecie, ale są już przygotowywane projekty na rok przyszły m.in. dla 

schroniska dla zwierząt. Jeżeli chodzi o grupy wydatków to Pani Skarbnik wyjaśniła, że w drodze 

dążeń samorządu terytorialnego ustawowo zmiany budżetu, których dokonuje Rada Miasta nie 

odnoszą się do poszczególnych paragrafów, ale do grupy paragrafów wynikających 

z rozporządzenia w sprawie klasyfikacji paragrafów dochodów i wydatków, przychodów 

i rozchodów. Remonty są ujęte w wydatkach bieżących, ale planowane na rozwój w zakresie 

utrzymania struktur, budynków itp. Zdaniem Pani Skarbnik jest to dobre rozwiązanie, ponieważ 

dysponenci środków w ramach puli środków, którymi dysponują mają określone wielkości na 

remonty. Tych środków jest mało, ale w sytuacjach awaryjnych remonty są priorytetem. Jeśli chodzi 

o Rady Jednostek Pomocniczych to środki na zabezpieczenie wydatków Rad znajdują się 

w rezerwie. Rezerwę celową tworzy się wówczas, kiedy nie do końca wiemy, co z tych środków 

będzie realizowane. W praktyce jest tak, że w ciągu roku Rady Jednostek Pomocniczych występują 

o zabezpieczenie środków z rezerwy celowej. W budżecie na 2015 rok nie wiemy, jakie zadania 

dana Rada Jednostki Pomocniczej będzie realizowała. Taki wykaz pojawi się w sprawozdaniu 

z wykonania budżetu za 2014 rok, ale dotyczyć on będzie rozdysponowania rezerwy z 2014 roku. 

Wówczas będziemy wiedzieli, jakie zadania realizowały poszczególne Jednostki Pomocnicze. Jest 

to inne ujęcie niż budżet obywatelski.  

 

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że 150.000 zł to środki przypisane a priori na cały rok dla 

konkretnej Rady Jednostki Pomocniczej. Zadaniem Pani radnej można by na te środki spojrzeć tak 

jak na budżet całego miasta. Stworzyć stosowny regulamin, który by stanowił o przeznaczeniu tych 

środków na wydatki majątkowe, a tylko w niewielkiej puli na wydatki bieżące. Pani radna 

stwierdziła, że na podstawie stosownych zapisów w regulaminie określone by były konkretne 

zadania, na które te środki zostaną przeznaczone. W budżecie oprócz tabeli zawierającej zadania 

budżetu obywatelskiego dodatkowo pojawiałaby się tabela zawierająca zadania realizowane ze 

środków przekazywanych Radom Jednostek Pomocniczych. Każda z RJP miałaby wówczas 

enumeratywnie określone zadania majątkowe. Zdaniem Pani radnej należy inaczej spojrzeć na 

wydatkowanie tych 150.000 zł by były one racjonalnie projektowane i rozdysponowywane jak 

wszystko, co się dzieje w budżecie miasta.  
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zgodził się ze stanowiskiem swojej 

przedmówczyni, po czym stwierdził, że jeśli będzie taka wola, to Komisja będzie wnioskowała 

o znamię procedury uchwalania budżetu. Nie możemy, bowiem tak dużych kwot, jako Rada Miasta 

uchwalać nie wiedząc, na co one zostaną przeznaczone. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie by RJP 

w normalnym trybie przygotowania budżetu, zatem do 10 września przedstawiały zadania, które 

będą realizowane za kwotę 150.000 zł. Wówczas to Rada Miasta uchwala budżet ze świadomością 

wszystkich wydatków. 

 

Radny Marek NOWARA stwierdził, że brakuje jasnego systemu jak ta pula środków ma być 

w Radach Jednostek Pomocniczych rozdysponowywana. Tak jak już tu było powiedziane 

w bieżącym roku będą powstawały kolejne jednostki i ta kwota będzie musiała być większa. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt Opinii Komisji 

Budżetu do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok oraz do uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015 – 2035. 

Wobec braku pytań i uwag Pan Przewodniczący poddał projekt rzeczonej opinii pod głosowanie. 

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem „Opinii Komisji Budżetu Miasta do 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok oraz do uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035”, 

w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt opinii. 

 

Następnie Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015 – 2035 wraz z przedłożoną autopoprawką pod 

głosowanie. 

 

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 

oraz autopoprawką do niniejszego projektu uchwały, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów 

„przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z przedłożoną autopoprawką. 

 

W kolejności Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta Katowice na 2015 rok wraz z przedłożoną autopoprawką. 

 

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

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok oraz autopoprawką do 

niniejszego projektu uchwały, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 

4 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały 

wraz z przedłożoną autopoprawką. 

 

Ostatnim z opiniowanych przez Komisję w tym punkcie porządku obrad projektów był projekt 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych 

i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok”. 

 

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

w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 

rok”, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER odczytał treść wniosku zaproponowanego przez 

Panią radną Krystynę Siejną podczas dyskusji nad projektem budżetu na 2015 rok w zakresie 

dodatkowych środków finansowych na tzw. sport kwalifikowany w wysokości 1,9 mln zł.  

Radni, jednogłośnie - 10 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pani radnej kierując do 

Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:    

 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice 

o dodatkowe środki finansowe na tzw. sport kwalifikowany w wysokości 1,9 mln zł, czyli do 

wysokości z roku ubiegłego.  

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił treść drugiego z proponowanych przez Panią Radną 

wniosków w zakresie terminu przydziału ww. środków. 

Radni, jednogłośnie - 10 głosów „za” - przychylili się do propozycji kierując do Prezydenta Miasta 

wniosek o następującej treści:    

 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice, aby 

dodatkowe środki finansowe na tzw. sport kwalifikowany zostały przydzielone najpóźniej 

w marcu (do procedowania na sesji Rady Miasta) tak, aby prace klubów sportowych i ich 

przygotowania do następnych sezonów były niezagrożone.  

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ dodała, że podobnie jak do 

projektów uchwał w sprawie WPF oraz budżetu na 2015 r. tak i do projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok” zostanie 

przygotowana autopoprawka, która zostanie Radzie Miasta przedłożona na najbliższej sesji.   

 

Ad. 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przypomniał, że projekt planu pracy został 

przesłany Państwu radnym drogą mailową. Dodatkowo na dzisiejszy posiedzenie przygotowana 

została dla wszystkich Państwa wersja papierowa. Wobec powyższego Pan Przewodniczy zwrócił 

się z prośbą o ewentualne uwagi do przedłożonych propozycji. Pan Przewodniczący zasugerował, 

by Informację n/t budżetów Rad Jednostek Pomocniczych omówić w marcu, a na lutowym 

posiedzeniu zająć się Informacją n/t budżetu obywatelskiego. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że Wydział Rozwoju w 

lutym jest w trakcie przygotowania sprawozdań. Podobnie rzecz się ma we wszystkich jednostkach 

i komórkach również w tych, które realizowały zadania wskazane przez Rady Jednostek 

Pomocniczych. Prace nad budżetem obywatelskim są zaawansowane. Zdaniem Pani Naczelnik 

lepiej byłoby zamienić omawianie tych zagadnień zgodnie z propozycją Pana Przewodniczącego.     

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER szczegółowo omówił propozycje zagadnień 

poruszanych na posiedzeniach w kolejnych miesiącach 2015 roku.  

 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że od 2014 roku rozpoczyna się nowa perspektywa 

finansowa 2014-2020. Miasto Katowice będzie realizowało bardzo wiele projektów finansowanych 

z Unii Europejskiej. Warto by zatem było jedną z Komisji poświęcić na dyskusję na temat 

projektów inwestycyjnych objętych współfinansowaniem ze środków unijnych tych, które 

w pewnej perspektywie mają być realizowane, na które już zostały przygotowane wnioski czy 
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zostały już złożone aplikacje. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że wniosek Pana radnego dotyczy 

dopisania do planu Informacji Prezydenta Miasta n/t pozyskiwania środków unijnych 

w perspektywie 2014-2020. 

 

Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że poruszona przez Pana radnego Biskupskiego kwestia 

jest bardzo ważna. We wcześniejszych dyskusjach na dzisiejszym posiedzeniu poruszana była 

również kwestia środków z WFOŚiGW, zatem Pan radny zaproponował by rozszerzyć propozycję 

Pana radnego Biskupskiego o możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych przez miasto 

Katowice.  

 

Radna Bożena ROJEWSKA zapytała czy miasto będzie się starało pozyskać środki z Unii 

Europejskiej na finansowanie budowy basenów. Ponadto Pani radna stwierdziła, że nie zostały 

określone ramy czasowe w zakresie Sprawozdania z działalności spółek prawa handlowego 

z udziałem miasta Katowice. Wobec powyższego Pani radna poprosiła o doprecyzowanie tej 

kwestii. Pani radna odnosząc się do kwestii środków unijnych stwierdziła, że w niniejszej 

informacji powinny być zawarte plany dotyczące ich pozyskiwania.   

     

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER w kwestii ram czasowych Sprawozdania 

z działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta Katowice wyjaśnił, że dotyczy ono roku 

2014. Rada ma obowiązek raz w roku przyjmować te sprawozdania, jest to określone wymogiem 

uchwały Rady Miasta.     

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu przekazywana jest informacja dodatkowa zawierająca sprawozdanie 

z działalności spółek za I półrocze. Jeśli chodzi o środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych Pani 

Skarbik zasugerowała, że można by ją było włączyć do planu w połowie roku.  

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że z doświadczenia zawodowego może zasugerować, że 

informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych w miarę precyzyjna mogłaby być 

w czerwcu.     

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ odnosząc się do kwestii 

finansowania budowy basenów wyjaśniła, że to co zostało zaproponowane w autopoprawce opiera 

się na środkach własnych budżetu. Będą rozpatrywane jednak inne źródła i możliwości 

finansowania. Na chwilę obecną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nie ma priorytetu 

ani działania, które by umożliwiało pozyskanie środków na ten typ infrastruktury.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zaproponował, by temat dotyczący 

pozyskiwania środków zewnętrznych znalazł się w porządku lipcowego posiedzenia Komisji.    

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

Jerzy FORAJTER poddał projekt planu pracy Komisji Budżetu Miasta wraz z omówionymi 

wcześniej poprawkami pod głosowanie. 

 

Radni, jednogłośnie – 9 głosów „za”- przyjęli plan pracy Komisji Budżetu Miasta. 

 

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 4.1. 
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do 

projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu 

Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni 

Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 

infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 

 

Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA wyjaśniła, że rewitalizacja 

zabytkowych budynków łaźni głównej i stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni 

„Katowice” to kolejny etap przekształcenia zdegradowanych obszarów postindustrialnych na 

potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach. Pierwszym krokiem w  realizacji tego projektu jest 

podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014 oraz Województwa Śląskiego. Miasto Katowice 

zostało poproszone o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 7 mln zł z tego 5 mln zł 

w roku 2015, a pozostałe 2 mln zł w roku 2016.  

 

Radna Krystyna SIEJNA zapytała, jaki jest całkowity koszt realizacji tego projektu i ile wynosi 

wkład własny.  

  

Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA wyjaśniła, że na etapie składania 

wniosku Muzeum Śląskie aplikowało o dofinansowanie w wysokości 20.835.384 zł deklarując 

wkład własny w kwocie 9.057.879 zł. Wówczas to wstępna deklaracja miasta Katowice 

o dofinansowaniu projektu stanowiła o kwocie 3.000.000 zł. Jednakże kwota dofinansowania przez 

Ministerstwo z Funduszu Norweskiego uległa zmniejszeniu do 10 mln zł, co spowodowało wzrost 

wkładu własnego Muzeum do 19.893.263 zł. W związku z powyższym do miasta skierowano 

prośbę o ustalenie dofinansowania do kwoty wkładu własnego w wysokości 7.000.000 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że miasto ma wydatkować kwotę 

7.000.000 zł na projekt, o którym niewiele wiemy.  

 

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że szczegóły pewnie niebawem zostaną przedstawione 

niemniej jednak najistotniejszą kwestią jest to, że będzie to w Katowicach i będzie kontynuacją 

działań rewitalizacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Śląskiego, NOSPR i MCK. 

Spowoduje to podniesienie walorów estetycznych tego miejsca, jako spójnej całości. 7.000.000 zł to 

duża kwota, ale jej wydatkowanie jest uzasadnione, bo dotyczy działań podejmowanych 

w Katowicach i dla Katowic.    

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że podziela zdanie swojej przedmówczyni. 

Wydatkowanie tych środków znacznie wpłynie na uatrakcyjnienie terenu po kopalni Katowice.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że zakończeniem procesu 

rewitalizacji terenu dawnej kopalni „Katowice” będzie zagospodarowanie terenu oraz adaptacja 

m.in. kompleksu budynków szybu „Bartosz”, wieży ciśnień, warsztatu mechanicznego, kuźni oraz 

łaźni „Gwarek”. Obecnie obiekty te są znacznie zdegradowane. Środki, które dziś przekazujemy nie 

spowodują, zatem poprawienia estetyki całego otoczenia Muzeum Śląskiego, a jedynie jego 

fragmentu.   

 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że z informacji, jakie posiada wynika, że Muzeum Śląskie 

ma zamiar realizować kolejne inwestycje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeśli uda się 

dofinansować rewitalizację kolejnego etapu tej inwestycji to będzie łatwiej zarządcy Muzeum 

Śląskiego rozmawiało się z potencjalnymi prywatnymi inwestorami.   
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Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan 

Jerzy FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na 

realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz 

z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na 

potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 5. Sprawy różne.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że na dziejesz posiedzenie 

Komisji nie wpłynęły dodatkowe sprawy, które wymagałyby podjęcia działań przez Komisję. 

 

Ad. 6. Wolne wnioski: 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy Rada Miasta Katowice będzie 

uchwalała kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski czy pozostanie to w gestii Prezydenta Miasta. 

Pan Przewodniczący zapytał czy przygotowywany jest projekt uchwały w tym zakresie.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że taki projekt już został 

przygotowany i niebawem trafi on do Rady Miasta.  

 

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, 

iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER podziękował Radnym za aktywność podczas 

obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie wyczerpujących 

wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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