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BRM.0012.3.6.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  

 

 

Data posiedzenia: 18.06.2015 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. Małgorzata SMOLEŃ 

 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA 

2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 

3. Naczelnik Wydziału Księgowo - Rachunkowego Pani Danuta LANGE  

4. Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS 

5. Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK 

6. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK 

7. Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA 

8. Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara 

OBORNY 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 

 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

2. Informacja dotycząca zaległości czynszowych i podatkowych, ich windykacji oraz 

o wielkości udzielonych ulg w 2014r.  

3. Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku 

(uchwała nr XXXIV/725/08) 

4. Opiniowanie projektów uchwał. 

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

w budżecie miasta Katowice na 2015 rok. 

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

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 

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

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od Pana A P i Pani D P z tytułu korzystania z uprzednio 

zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Obr. Westerplatte w Katowicach. 
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4.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach wobec A P za lokal mieszkalny przy ul. Józefowskiej  

w Katowicach. 

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

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach wobec Pani G Ł, Pana L Ł i Pana W Ł 

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

5. Korespondencja. 

5.1. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia 

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

5.2. Odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości zwiększenia środków dla KZGM 

w Katowicach na remonty wolnych lokali mieszalnych (pustostanów).   

6. Wolne wnioski. 

 

________________________________________________________________________________  

 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 

gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad. 

 

Komisja bez uwag przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Projekt protokołu Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 21.05.2015 r. był dostępny 

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

Katowice w zakładce Komisja Budżetu Miasta. 

 

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

Państwa radnych poddał projekt protokołu Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 

21.05.2015 r. pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 21.05.2015 r. został przyjęty 

jednogłośnie – 6 głosów „za”. 

 

Ad. 2. Informacja dotycząca zaległości czynszowych i podatkowych, ich windykacji oraz 

o wielkości udzielonych ulg w 2014r. (Załącznik nr 1) 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczącej zaległości czynszowych ich windykacji oraz o wielkości udzielonych ulg 

w 2014 r. 

 

Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara 

OBORNY przedstawiła zebranym prezentację multimedialną na temat „Zaległości czynszowych, 

ich windykacji oraz wielkość ulg w 2014 roku”. Pani Dyrektor w niniejszej prezentacji zwróciła 

szczególna uwagę na: wysokość zadłużenia na lokalach mieszkalnych i usługowych zarządzanych 

przez KZGM w latach 2012-2014 (w zł), zadłużenie lokali mieszkalnych i użytkowych (bez 

odsetek), wartość zadłużenia ogółem i powyżej 3 m-cy (bez odsetek) i liczbę osób prowadzących 

windykację w KZGM w latach 2012-2014, zadłużenie lokali zarządzanych przez KZGM w 2014 

roku (bez odsetek). Pani Dyrektor omówiła również informację o zadłużeniu lokali mieszkalnych 

powyżej 100 tys. zł, informację dotyczącą przychodów i kosztów prowadzonej w KZGM 

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/18.06.2015/scan0015.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/18.06.2015/scan0015.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/18.06.2015/Skan%20z_2015-06-16_1.pdf
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windykacji należności w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku, szczególną uwagę zwracając na 

umowy o rozłożenie zaległości na raty obowiązujące w 2014 roku (1658 realizowane - 950 tj. 

57,30% nierealizowane - 708 tj. 42,70%) oraz informację o dokonanych umorzeniach należności i 

innych ulgach za rok 2014 (wartość należności w zł). Ponadto przedstawiła wartość umorzeń wg 

decydentów w roku 2014 (1 094 923,82 zł), wartość odroczeń spłaty należności wg decydentów 

w roku 2014 (368 261,15 zł) jak również wartość zaległości rozłożonych na raty wg decydentów 

w roku 2014 (8 186 072,41 zł). 

 

Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że zadłużenie powyżej 100 tys. zł tworzy się przez 

kilkanaście lat. Jeśli uwzględnimy czynsz 500 zł miesięcznie by mieć zadłużenie powyżej 100 tys. 

zł nie należy płacić czynszu przez kilkanaście lat. Pan radny zapytał jak to jest możliwe, że dłużnik 

mieszka w mieszkaniu kilkanaście lat nie płacąc, bez żadnych konsekwencji. 

 

Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara 

OBORNY wyjaśniła, że to nie jest zawsze kilkanaście lat dlatego, że wykazane tu zostały również 

opłaty niezależne od właściciela czyli media. W zależności od tego ile osób mieszka w mieszkaniu 

to te koszty są wyższe. Pani Dyrektor zwróciła uwagę, że problemem jest wykonywanie eksmisji 

z prawem do lokalu socjalnego, albo do pomieszczenia tymczasowego. Od kilku lat mamy również 

możliwość eksmisji do noclegowni. Zatem bark lokali socjalnych powoduje taką sytuację. Pani 

Dyrektor podkreśliła, że zadłużenie powyżej 100 tys. zł to zadłużenie wraz z odsetkami.  

 

Radny Borys PRONOBIS zapytał czy windykacja jest prowadzona tylko przez komorników, sądy 

czy też w jakiś inny sposób KZGM próbuje te pieniądze wyegzekwować od dłużników. 120 mln zł 

to  znaczna kwota działająca na wyobraźnię.   

 

Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara 

OBORNY wyjaśniła, że w Bytomiu zadłużenie sięga 166 mln zł a w ramach odpracowania długu 

do akcji zgłosił się tylko jeden dłużnik. Pani Dyrektor stwierdziła, że w Katowicach takich 

dłużników jest 46. Znaczna część dłużników została wpisana do Krajowego Rejestru Długów. Czy 

to ma jednak sens? W przypadku lokali mieszkalnych niespecjalnie w przypadku lokali użytkowych 

to się sprawdza. Windykacja poprzez upomnienia i niewykonywanie remontów tam gdzie jest 

zadłużenie nie zawsze się sprawdza, dlatego że KZGM dostaje nakazy Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego i remont musi wykonać. Czasami dochodzi do takich sytuacji, że 

mieszkania są zadłużone powyżej 100 tys. zł, a Zakład otrzymuje zlecenie od zarządcy 

nieruchomości, który wymaga wykonania wymiany okien ze względu na fakt, że zalewne są inne 

mieszkania. To są trudne decyzje, które jednak musimy podejmować. Co do zasady KZGM stara się 

nie robić remontów w lokalach, które są zadłużone.              

 

Radny Borys PRONOBIS odnosząc się do poruszonej kwestii Bytomia i jeszcze kilku ościennych 

miast które zdecydowały się umorzyć część długów pod warunkiem zapłaty 30% należności zapytał 

czy w mieście Katowice nie rozważa się kwestii częściowego uregulowania tego zadłużenia.   

 

Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara 

OBORNY wyjaśniła, że to Rada Miasta decyduje o ewentualnej abolicji. Na chwilę obecną te 

medialne informacje w tym zakresie spotykają się z dużym protestem innych mieszkańców. 

Zdaniem Pani Dyrektor ilość dłużników, którzy faktycznie nie mają pieniędzy to 20-30%. Pozostali 

to są ludzie, którzy mają pieniądze tylko uważają że niekoniecznie muszą płacić, albo mają znaczną 

ilość kredytów. Pani Dyrektor stwierdziła, że jest zwolenniczką uproszczenia procedur miejskich, 

ponieważ zbyt dużo czasu pracownicy muszą poświęcać na realizację zapisów takich jak np. 

zmianę naliczania dnia odsetek na dzień sesji Rady Miasta. Jeżeli zmieni się termin sesji Rady 

Miasta to pracownicy KZGM chodzą po domach dłużników by zmienić naliczanie odsetek. Zamiast 

pracować na windykacji, która by dała szansę odzyskiwania zaległości to oni chodzą po 
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mieszkaniach. Pani Dyrektor dodała, że część z tych dłużników nie mieszka już w zasobach 

KZGM, zatem zdobycie ich podpisów jest znacznie utrudnione. Ponadto miasto nie widzi takiej 

sytuacjami, że dłużnik nie chce z KZGM współpracować. Pani Dyrektor stwierdziła, że obecnie 

w KZGM umarza się zaległość, która nie jest objęta postępowaniem sądowym, ale zdaniem Pani 

Dyrektor powinno się również umarzać zadłużenie, jeśli miasto nie jest w stanie wskazać lokalu 

socjalnego na przestrzeni 5 lat.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER odnosząc się do kwestii procedur stwierdził, że 

można się pochylić nad wnioskiem, by były one bliżej życia a jednocześnie spełniały wymogi 

sprawiedliwości. To, o czym Pani Dyrektor wspomniała o umarzaniu wierzytelności budzi wśród 

tych płacących poważne wątpliwości. Temat jest trudny, ale liczymy na to, że prowadzone działania 

spowodują zmniejszenie tych zaległości w kolejnych latach. Następnie Pan Przewodniczący zwrócił 

się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej zaległości podatkowych i ich windykacji oraz 

o wielkości udzielonych ulg w 2014 r.             

 

Naczelnik Wydziału Księgowo - Rachunkowego Pani Danuta LANGE szczegółowo omówiła 

jak kształtowała się realizacja dochodów z tytułu należności podatkowych w latach 2012-2014. 

Następnie Pani Naczelnik zwróciła uwagę na zaległości podatkowe oraz czynności windykacyjne w 

prowadzone w latach 2012 – 2014. Pani Naczelnik wyjaśniła, że analiza danych dotyczących 

zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wskazuje, że zaległości pomimo ich 

sukcesywnego realizowania wykazują tendencje rosnące. Kwota zaległości jest cały czas wysoka. 

Powyższe wynika z faktu, że pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych 

corocznie liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego wzrasta co ma 

znaczny wpływ na generowanie zaległości podatkowych na koniec roku. Ponadto wpływ na 

wysokość zaległości na koniec grudnia 2014r. ma również fakt, że termin płatności ostatniej raty 

podatku przypada 15 grudnia danego roku, a nie wszyscy podatnicy uregulowali należny podatek 

w ustawowym terminie. Dobrowolna spłata podatku lub przymusowe wyegzekwowanie w wyniku 

podjętych działań egzekucyjnych za powyższy okres podatkowy nastąpi w roku 2015. Ponadto 

wpływ na ogólny przyrost wartości zaległości ma również fakt, iż spośród istniejących zaległości 

w podatku od nieruchomości osób prawnych prawie połowę stanowią zaległości podmiotów 

postawionych w stan upadłości. W stosunku do tych zaległości Prezydent Miasta Katowice nie 

może prowadzić żadnych działań windykacyjnych jak i egzekucyjnych. Zaspokojenie powyższych 

należności następuje w wyniku podziału funduszy masy upadłości. Ponieważ upadłe podmioty 

posiadają zazwyczaj bardzo dużo niezapłaconych wierzytelności syndyk nie posiada środków na 

realizację bieżących podatków, i ich nie realizuje co dodatkowo generuje zaległości podatkowe, 

w stosunku do których nie można podjąć żadnych czynności egzekucyjnych. Podobnie rzecz się ma 

w zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych. Zaległości pomimo ich 

sukcesywnego realizowania wykazują również tendencje rosnące. Tak jak w przypadku podatku od 

nieruchomości osób prawnych pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych 

w latach 2012-2014 liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego znacząco 

wzrosła co ma znaczny wpływ na generowanie zaległości podatkowych na koniec danego roku. 

Wpływ na wysokość zaległości podatkowych ma również fakt toczących się postępowań 

odwoławczych, które uniemożliwiają dochodzenie ich w drodze prowadzonego postępowania 

egzekucyjnego do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia. Ponadto na podstawie dokumentacji 

pozyskanej podczas prowadzonych działań egzekucyjnych można wywnioskować, że zwiększa się 

liczba podatników, u których zaległości podatkowe powstają z uwagi na pogarszające się warunki 

ich życia i trudną sytuację finansową. W wyniku działań pokontrolnych zostały dokonane 

skontrolowanym podatnikom wymiary podatku za lata ubiegłe. W zakresie zaległości z tytułu 

podatku od środków transportowych również zaległości pomimo ich sukcesywnej spłaty wykazują 

tendencje rosnące. Tam również pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych 

corocznie liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego wzrasta. Ponadto 

wpływ na ogólny przyrost wartości zaległości ma również fakt, iż spośród istniejących zaległości 
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w podatku od środków transportowych wysoka kwotę stanowią zaległości podmiotów 

postawionych w stan upadłości lub likwidacji. Tak jak w przypadku podatku od nieruchomości 

osób prawnych w stosunku do tych zaległości Prezydent Miasta Katowice nie może prowadzić 

żadnych działań windykacyjnych jak i egzekucyjnych. Jedyną możliwością w przypadku 

bezskutecznych działań egzekucyjnych jest podejmowanie działań zabezpieczających na 

ruchomościach i nieruchomościach dłużników. Chociaż podejmowane działania nie mają 

bezpośredniego wpływu na realizację dochodów oraz spłatę zaległości podatkowych w danym roku, 

skutecznie zabezpieczają interes Miasta i nie doprowadzają do przedawnienia należności 

podatkowych. Pani Naczelnik podkreśliła, że organ podatkowy stosuje wszystkie usankcjonowane 

przepisami prawa instrumenty mające na celu egzekwowanie zaległego podatku zabezpieczanie 

interesów Miasta i nie doprowadzanie do przedawnienia zaległości podatkowych oraz 

podejmowanie innych czynności mających na celu przymusowe wyegzekwowanie od dłużnika 

należnego zaległego podatku. 

 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS dodała, że w ramach 

zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2014 roku na terenie Miasta Katowice obowiązywały 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Celem ich 

wprowadzenia było stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz inwestowania w Katowicach, a także poprawa stanu technicznego i wyglądu kamienic 

w centrum Miasta. W 2014 roku w podatku od nieruchomości od osób prawnych udzielono 

zwolnień na łączną kwotę 292.008,00 zł. Ponadto w mieście udzielane są ulgi w spłacie zobowiązań 

podatkowych. Na podstawie art. 67 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy, na wniosek 

podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika 

lub interesem publicznym, może: 

1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 

2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub 

odsetki określone w decyzji, o której mowa wart. 53a; 

3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę 

prolongacyjną. 

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stosowane jest zatem na wniosek podatnika 

w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. 

Przesłanka ważnego interesu podatnika, od wystąpienia, której uzależniona jest możliwość 

udzielenia ulgi podatkowej, wymaga ustalenia sytuacji finansowej podatnika oraz skutków 

ekonomicznych, jakie wystąpią w wyniku realizacji zobowiązania. Pomoc ta, ma stworzyć szansę 

na odzyskanie płynności finansowej przez podatnika, co pozwoli w przyszłości na bieżące 

wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych. Podatnik posiada uprawnienie do ubiegania się 

o wskazaną ulgę, jeżeli nie jest w stanie jednorazowo uregulować ciążącego na nim zobowiązania, 

a pomoc w postaci ulgi podatkowej pozwoli na jego wykonanie bez narażenia podatnika i jego 

rodziny na zagrożenie egzystencji. Organ podatkowy zobligowany jest z kolei do dokonania 

szczegółowej analizy sytuacji materialnej, życiowej a zwłaszcza finansowej, w jakiej znajduje się 

podatnik, by ustalić czy w danej sprawie wystąpił ważny interes podatnika lub interes publiczny. 

Konieczne jest zatem przeprowadzenie postępowania podatkowego oraz zebranie materiałów 

dowodowych potwierdzających sytuację przedstawioną we wniosku. W 2014r. największą pozycję 

wśród udzielonych ulg zajmuje rozłożenie zapłaty podatku i zaległości podatkowej na raty 

w łącznej wysokości 332.5l3,00 zł, a następnie umorzenie, które w 2014r. wyniosło 3.711,00 zł. 

Rozkład udzielonych ulg jest zgodny z przyjętą polityką fiskalną Miasta, tj. przychylaniem się do 

wniosków o udzielenie ulg podatkowych w spłacie zobowiązań prowadzących do całkowitej spłaty 

zobowiązania i dodatkowo przynoszących budżetowi Miasta dochód w postaci opłaty 

prolongacyjnej. Umorzenie podatku lub zaległości podatkowej obciąża natomiast budżet Miasta, 

gdyż powoduje utratę dochodów i z tego też względu stosowana jest tylko w sytuacjach 

szczególnych. Ponadto, wskazać należy, że w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych podlegają 

jeszcze opiniowaniu sprawy przekazywane przez Naczelników Urzędów Skarbowych dotyczące 
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udzielenia ulgi w spłacie podatków stanowiących dochody Miasta, tj. podatku od spadków 

i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób 

fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Powyższe wynika z treści art. 209 § I ustawy 

Ordynacja podatkowa. Opinia wydawana jest w formie postanowienia. Analiza największych kwot 

zaległości wykazała, że problemy z bieżącym regulowaniem podatku od nieruchomości posiadają 

podmioty wykonujące działalność produkcyjno -usługową, a następnie handlową. Wartość 

zaległości o najwyższej kwocie w hutnictwie od 2012 roku jest niezmienna i dotyczy 1 podatnika 

postawionego w stan upadłości. 

 

Radna Bożena ROJEWSKA zapytała czy są jakieś przepisy, z którymi radni mogliby się 

zapoznać stanowiące o tym, w jaki sposób klasyfikowani są dłużnicy do zwolnień z opłat 

czynszowych czy rozłożenia na raty wierzytelności.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że 

podejmowanie przez KZGM działania w tym zakresie to są głównie egzekucje komornicze. 

Podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnym umorzeniu jest postanowienie komornika 

o bezskutecznej egzekucji. Przeprowadzane są postępowania, które wykazują czy dłużnicy 

posiadają jakieś ruchomości, dochody czy środki, które pozwolą na spłatę tych zadłużeń. Jeżeli 

postępowanie wykaże, iż nie posiadają to przygotowujemy projekt uchwały w sprawie umorzeń. 

 

Radna Bożena ROJEWSKA zapytała gdzie może się zapoznać z takim i przepisami? Na dyżury 

do Pani radnej przychodzi bowiem wiele osób bezrobotnych lub rencistów o niskich dochodach 

mających zadłużenie w KZGM. Pani radna stwierdziła, że przy interwencji nie spotkała się 

z przypadkiem by komuś umorzono dług. Chciałaby, zatem dotrzeć do materiałów źródłowych żeby 

móc się zapoznać i przeanalizować już we własnym zakresie te sprawy, które ma na dyżurach.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że są 

to przede wszystkim przepisy ustawy o finansach publicznych i zapisy uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie ustalania zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

o charakterze cywilnoprawnym. 

 

Radna Bożena ROJEWSKA poprosiła o przesłanie tych dokumentów drogą mailową. W zakresie 

ustawy o finansach publicznych Pani radna poprosiła o wskazanie konkretnych paragrafów.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA zadeklarowała, że 

przygotuje i prześle taką informację.     

        

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

FORAJTER zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja przyjęła do 

wiadomości przedłożoną informację. 

 

Ad. 3. Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku 

(uchwała nr XXXIV/725/08) 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informację o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku. 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK pokrótce omówił przedłożoną 

informację pisemną przygotowaną w powyższym zakresie.  

 

Radny Borys PRONOBIS odniósł się do zapisów przedłożonych w przygotowanej informacji 

w zakresie realizacji w 2014 roku 35 decyzji dot. odszkodowań za grunty zajęte pod drogi 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/18.06.2015/scan0017.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/18.06.2015/scan0017.pdf
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publiczne. Pan radny zapytał w jakich sytuacjach takie odszkodowania są wypłacane? Pan radny 

stwierdził, że jeden z mieszkańców zgłosił się do niego twierdząc, że miasto zajęło jego działkę pod 

parking publiczny, on domaga się zadośćuczynienia czy też w formie pieniężnej czy zamiany. 

Sprawa toczy się od kilku lat. Pan radny chciałby by wskazano mieszkańcowi, jakie warunki musi 

spełnić by takie odszkodowanie otrzymać.   

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że informacja mówi 

o odszkodowaniach, które są odszkodowaniami wypłacanymi w wyniku decyzji administracyjnych. 

Główna grupa to realizacja art. 73 czyli Wojewoda wydaje decyzje potwierdzające fakt zajęcia 

gruntu pod drogę publiczną. Miasto w oparciu o wydaną decyzję - pod warunkiem że właściciel 

nieruchomości w stosowanym czasie zgłosił oczekiwanie wypłaty takiego odszkodowania - takie 

odszkodowanie zobowiązane jest wypłacać, przy czy to odszkodowanie jest wypłacane 

w odniesieniu do dróg gminnych ze środków miasta w odniesieniu do dróg powiatowych 

i krajowych ze środków które każdorazowo z chwilą wydania decyzji uzyskiwane są od Wojewody. 

Kolejną grupą odszkodowań są to odszkodowania wynikające z realizacji art. 98 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami – jeżeli następuje podział geodezyjny na wniosek strony 

i w wyniku tego podziału zostaje wydzielona działka przeznaczona w planie zagospodarowania 

przestrzennego pod funkcję drogową. Tutaj z chwilą uprawomocnienia się tej decyzji, właściciel 

pozbawiony zostaje prawa własności natomiast przysługuje mu prawo odszkodowania. W każdym 

przypadku należne odszkodowania zarówno w wyniku decyzji Wojewody jak również w wyniku 

decyzji Wydziału Geodezji zatwierdzającej projekt podziału są wypłacane. Pan Naczelnik 

stwierdził, że przypadek o którym Pan radny mówi to przypuszczalnie odszkodowania związane 

z tym, że w wyniku prowadzonych zadań inwestycyjnych nastąpiło częściowe zajęcie czyjejś 

nieruchomości. W takich przypadkach następuje wznowienie granic i jeżeli rzeczywiście nastąpiło 

zajecie tego terenu to sprawa rozwiązywana jest dwuetapowo. Etap pierwszy to odszkodowanie, 

jeżeli wykorzystywana była ta nieruchomość przez jakiś okres czasu przez miasto. Natomiast, jeśli 

została ona zajęta pod układ drogowy to wówczas kończy się to poza odszkodowaniem wykupem. 

Zatem odszkodowanie nie zamyka sprawy. Jeżeli rzeczywiście miasto zajęło teren to jest 

zobowiązane go wykupić i w takich przypadkach się nie wycofuje.      

              

Radny Borys PRONOBIS poprosił o przybliżenie kwestii zamiany nieruchomości. Pan radny 

zapytał czy we wspomnianym wcześniej przypadku możliwa by była zamiana gruntu? 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że o zamianie 

możemy mówić w sytuacji kiedy przedmiotem zamiany byłyby nieruchomości powierzchniowo 

ekwiwalentne.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał, na jakim etapie jest przygotowanie 

wykupu domków na Starym Giszowcu? 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że z przedstawieniem 

warunków finansowych sprzedaży domków na Starym Giszowcu powinniśmy mieć do czynienia 

już na przestrzeni najdalej września br.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy wybrano już rzeczoznawców oraz 

czy zostały już przeprowadzone wyceny? 

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że rzeczoznawcy 

zostali już wybrani. W stosunku do wszystkich zainteresowanych wykupem zostały skompletowane 

zlecenia do rzeczoznawców. Zatem znaczną oni wyceny jeszcze przed wakacjami.   

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

FORAJTER zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja przyjęła do 
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wiadomości przedłożoną informację. 

 

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 zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2015 rok. 

 

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

miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 1.054.483 zł z tytułu: 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 387.761 zł tj.: 

 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w związku z otrzymaniem odszkodowań 

za zniszczone mienie (34.377 zł) oraz zwrotów opłat sądowych (150.617 zł) – 184.994 

zł, 

 placówki oświatowe w związku z otrzymaniem odszkodowań za zniszczone mienie 

(46.241 zł) oraz z tytułu usług poligraficznych świadczonych przez warsztaty szkolne 

(100.000 zł) –146.241 zł, 

 Miejską Izbę Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu 

w związku ze wzrostem skuteczności działań egzekucyjnych – 22.850 zł, 

 Zakład Zieleni Miejskiej w związku z otrzymaniem odszkodowania za skradzione 

mienie oraz należnościami od pracowników z tytułu rozliczenia różnic 

inwentaryzacyjnych – 33.676 zł, 

 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) - 485.886 zł na 

realizację projektów pn.: 

 "Moje tradycje - Twoje tradycje" – 59.727 zł, 

 "Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów. Jak usprawnić edukację 

wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli"– 45.706 zł, 

 "Dźwięki wokół nas" – 94.536 zł, 

 "Wielka wyprawa w krainę wiedzy" – 181.810 zł, 

 "Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie, jako sposoby zapobiegania niepowodzeniom 

szkolnym" – 104.107 zł, 

 stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 

2014/2015 – 10.836 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 170.000 zł na realizację 

projektów: 

 "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia 

i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych 

i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED 

i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji" – 85.000 zł, 

 "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia 

i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych 

i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia 

hybrydowego" – 85.000 zł, 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 15.082.000 zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Efektywność energetyczna, odnawialne 

źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie 

oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice" – 15.082.000 

zł. 
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 zwiększenie wydatków o kwotę 5.111.274 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy 

strukturalnych (170.000 zł), budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS + 

(119.861 zł) i budżetu miasta (910.000 zł) – 1.199.861 zł, w tym: 

 „Przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej 

w Katowicach – Zawodziu” w związku ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych – 

880.000 zł, w tym środków własnych 880.000 zł, 

 "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia 

i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych 

i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED 

i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji", w tym: EFRR (85.000 zł), 

budżet miasta (15.000 zł) - 100.000 zł, 

 "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia 

i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych 

i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia 

hybrydowego", w tym: EFRR (85.000 zł), budżet miasta (15.000 zł) – 100.000 zł, 

 "Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie, jako sposoby zapobiegania niepowodzeniom 

szkolnym" (Erasmus+) – 14.004 zł, 

 "Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów. Jak usprawnić edukację 

wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli" (Erasmus+) – 14.260 zł, 

 "Dźwięki wokół nas" (Erasmus+) – 17.434 zł, 

 "Moje tradycje - twoje tradycje" (Erasmus+) – 14.163 zł, 

 "Wielka wyprawa w krainę wiedzy"(Erasmus+) – 60.000 zł, 

 naprawę zniszczonego mienia w budynkach zarządzanych przez Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej ze środków otrzymanych odszkodowań – 34.377 zł, 

 dofinansowanie zadania pn. "Zarządzanie budynkami i lokalami gminy i będącymi 

w zarządzie tymczasowym przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej" celem 

podjęcia działań windykacyjnych – 150.617 zł, 

 realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn."Modernizacja budynków komunalnych" przy 

ul. Radosnej 35a,35b,35c z uwagi na rozszerzenie zakresu robót w obszarze 

zagospodarowania terenów wokół budynków wraz z budową dwóch dodatkowych przyłączy 

sieci deszczowej – 50.000 zł, 

 dofinansowanie zadania inwestycyjnego (jednorocznego) w budynkach będących 

własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w celu przeprowadzenia modernizacji elewacji w budynku przy 

ul. Mariackiej 5a – 90.000 zł, 

 naprawę uszkodzonego mienia (45.141 zł) i zakup wyposażenia (1.100 zł) w placówkach 

oświatowych ze środków otrzymanych odszkodowań – 46.241 zł, 

 realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn."Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej 

Nr 2 na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz adaptacja pomieszczeń Szkoły 

Podstawowej Nr 31 na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 19” – 3.230.000 zł, 

 wydatki Miejskiej Izby Wytrzeźwień, w tym zwiększenie wynagrodzenia wynikające 

z podwyżki stawki godzinowej lekarzy zatrudnionych w Izbie w ramach stosunku pracy, 

umów cywilnoprawnych i prowadzących indywidualną praktykę lekarską od 1 czerwca 

2015r. - 22.850 zł, 

 dofinansowanie wycieczki do Warszawy dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 

"Promyk" – zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów - 

Nikiszowiec – 2.000 zł, 

 wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok 

szkolny 2014/2015 – 10.836 zł, 

 zakup wyposażenia na potrzeby utrzymania terenów zieleni celem uzupełnienia stanu po 
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kradzieży mienia ze środków odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela przez Zakład 

Zieleni Miejskiej – 33.676 zł, 

 dotację majątkową dla Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum" na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. "Komputerowa nastawnia świateł na potrzeby sceny głównej Teatru"–

135.000 zł 

 dotację celową dla MDK Szopienice - Giszowiec na realizację zadania zgłoszonego do 

dofinansowania przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów - Nikiszowiec: Organizacja 

"Nikiszowieckiego Lata 2015" w formie serii koncertów muzycznych w dzielnicy - 28.000 

zł, 

 dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.750 zł na realizację zadań 

zgłoszonych do dofinansowania przez: 

 Radę Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice: Impreza środowiskowa - otwarcie skweru 

ufundowanego przez RJP nr 13 (1 000 zł), Spotkania z autorami książek ( 500 zł), 

 Radę Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała: Akcja "Lato z książką" (1.250 zł), 

 nagrody dla pracowników oraz zwiększony dodatek służbowy dla dyrektora za 

wykonywanie dodatkowych prac związanych z udostępnieniem obiektu Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego na potrzeby organizowanych imprez, wystaw, targów i wydarzeń 

o charakterze sportowym – 50.000 zł, 

 opłatę zwiększonego czynszu dzierżawnego za nieruchomość przy ul. Szopienickiej (korty 

tenisowe - 11.296 zł) oraz opłatę czynszu za część nieruchomości przy ul. Bukowej (Stadion 

Miejski - 13.770 zł) – 25.066 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 22.393.530 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 4.650.000 zł, w tym: 

 „Przedłużenie ul.J.Baildona w kierunku planowanej ul.Nowo Gliwickiej” - 880.000 zł, 

 "Modernizacja budynków komunalnych" przy ul. Różyckiego 14c (80.000 zł), ul. 

Wojewódzkiej 36-38 (120.000 zł), ul. Morawy 119a (340.000 zł) – 540.000 zł, 

 „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady 

i gen.Grota Roweckiego” – 1.100.000 zł, 

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

nr 6" - zł, 

 "Szkoła Podstawowa Nr 31 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego 

Przedszkola nr 19"- 620.000 zł, 

 realizację przedsięwzięcia pn."Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost 

jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc 

niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice”, w tym EFRR (15.082.000 

zł) i wkład własny (2.661.530 zł) – 17.743.530 zł. 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 3.254.739 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków 

w kwocie 326 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczenia dla pracownika Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 (przeniesienie między działami) – 326 zł. 

Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok: 

 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 o kwotę 6.428 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu 

wynajmu pomieszczeń (1.287 zł), sprzedaży części metalowych i zużytych mebli (141 zł), 

otrzymanej darowizny z PZU (5.000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania prewencyjnego 

dofinansowanego przez PZU (5.000 zł), zakup mebli do klas (1.334 zł) oraz energii (94 zł), 

 Gimnazjum Nr 19 o kwotę 1.785 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego 

odszkodowania za wybite szyby oraz zalanie pomieszczeń hali sportowej (1.785 zł) 

z przeznaczeniem na: malowanie sufitu, naprawę uszkodzonego kranu (1.785 zł), 
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 Pałac Młodzieży o kwotę 190.000 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sali 

teatralnej (190.000 zł) z przeznaczeniem na: pokrycie wydatków związanych z zużyciem energii 

elektrycznej (130.000 zł), zakup oświetlenia sali teatralnej (50.000 zł), usługi komunalne 

(10.000 zł), 

 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe o kwotę 39.898 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu 

wynajmu pomieszczeń (14.800 zł), sprzedaży majątku (24.000 zł), odszkodowania za 

zniszczony sprzęt (1.098 zł) z przeznaczeniem na: zakup energii i mediów (7.000 zł), zakup 

pomocy naukowych (24.000 zł), naprawę zniszczonego mienia (8.898 zł). 

 

Radny Maciej BISKUPSKI zapytał z czego wynika podniesienie czynszu dla gruntów przy ul. 

Bukowej? 

 

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

dzierżawa z miastem Chorzów. Umowa z dnia 15.04.2015 r. dotyczy nieruchomości przy ul. 

Bukowej 1. Są to tzw. opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości od 1 stycznia br. oraz za 

okres od stycznia do 30 kwietnia 2014 r. Podobnie rzecz się ma przy ul. Szopienickiej. Jest to 

umowa podpisana z KHW S.A. Czynsz jest waloryzowany o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu 

cen. Wartość opłat stanowi kwotę 11 296 zł.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że RJP rozdysponowując przyznane 

środki dotują pewne podmioty np. MDK, MBP, kluby sportowe itp. Pan Przewodniczący zapytał 

jak to wygląda od strony formalnej. By zdobyć 7 tys. zł na organizację festynu środowiskowego 

trzeba starać się o dotację w Wydziale Kultury, pisać wnioski o granty. Tymczasem tutaj te 

pieniądze nie wymagają tej procedury. Pan Przewodniczący zapytał czy jest to zgodne z przepisami, 

czy ktoś nie zarzuci Radzie, że te procedury są odmienne od wymaganych przepisami.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że za 

wydatkowanie środków odpowiada dysponent. Zdaniem Pani Naczelnik nie są łamane 

obowiązujące przepisy. Dotacje, które są wprowadzane uchwałą Rady Miasta są właściwie tylko dla 

instytucji kultury. Rada Miasta decyduje o wysokości dotacji dla instytucji kultury czy to dotacji 

podmiotowej czy celowej. Jeżeli RJP zgłosi takie zadanie, a zyska ono akceptację Prezydenta, że 

może być realizowane to odpowiednio wprowadzane jest do uchwały zmieniającej budżet. Jeżeli 

RJP wnioskuje o jakieś inne wydatki, które bezpośrednio z budżetu może ponieść dysponent 

w postaci zakupu usług, materiałów czy jakiegoś innego finansowania to dysponent wydaje te 

wydatki bezpośrednio poprzez zwiększanie planu z rezerwy celowej, która jest na ten cel 

przewidziana dla każdej RJP w wysokości 150 tys. zł. Jeżeli miałaby być dotacja dla 

stowarzyszenia to obowiązuje tu zasada konkursowa, zatem nie może mieć tu miejsca takie 

wskazanie chyba, że są to małe granty wyłączone z konkursu.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że są takie przypadki, że RJP zleca 

wydawanie gazetki osiedlowej stowarzyszeniu i przeznacza na to kilkadziesiąt tys. zł bez żadnej 

procedury konkursowej, przetargowej. Z wypowiedzi Pani Naczelnik wynika, że to odium spada na 

Radę Miasta. Radni głosując za tymi zmianami sankcjonują fakt, że Giszowieckie Lato dostaje 28 

tys. zł, MBP dostaje 2750 zł, na imprezę środowiskową jaką jest otwarcie skweru ufundowanego 

przez RJP nr 13 przeznacza się 1 000 zł.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił SOBULA stwierdził, że to co przekazała Pani 

Naczelnik jest zgodne z literą prawa. Z drugiej strony możemy mieć nieformalne odczucie, że tutaj 

jest możliwość pewnego pójścia na skróty. Zdajemy sobie sprawę z tego, że ta kwestia wymaga 

bardzo dokładnej analizy by nie doszło tutaj do przypadków niezgodnych z obowiązującymi, 

standardowymi, wymagającymi procedurami w Urzędzie Miasta, działaniem skutkującym 

przyznaniem środków, za które rzeczywiście ponosi odpowiedzialność dysponent środków nie 
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mając tak za bardzo możliwości manewru. Pan Prezydent zapewnił, że będą przeprowadzone 

analizy obowiązujących procedur w tym zakresie pod kątem tego by uzyskać maksymalną 

efektywność wydawanych środków publicznych. Metod wydawania środków publicznych 

w różnego rodzaju aliansach ze stroną społeczną jest naprawdę dużo. Trzeba się decydować na 

takie, które przynoszą największą efektywność. Pan Prezydent zapewnił, że kwestia ta zostanie 

sprawdzona i informacje dotyczące ewentualnych korekt w tym mechanizmie zostaną Państwu 

radnym przekazane.                    

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że jego uwagi zmierzają do tego, 

aby te procedury uczynić bardzo przejrzystymi i znanymi w RJP. Biorąc udział w posiedzeniach 

RJP często musimy tłumaczyć, według naszej wiedzy, co można, a czego nie można. Jeżeli 

rzeczywiście powstanie jakiś dokument, który te sprawy uporządkuje to należałoby zrobić szkolenie 

dla RJP w tym zakresie czy też go rozpowszechnić, ponieważ niektóre wydatki budzą wątpliwości 

i dziwi fakt, że dysponenci przechodzą nad tym do porządku dziennego.  

 

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że Rada Miasta podejmuje uchwałę budżetową całoroczną 

w tym dotacje dla jednostek kultury. W tej uchwale jest również rezerwa celowa dla jednostek 

pomocniczych. W tych cząstkowych uchwałach w zakresie zmian budżetu oraz w budżecie 

sankcjonujemy cząstkowe uchwały RJP, które te dotacje celowe zwiększają. Pytanie z ostatniej 

Komisji budżetu dotyczyło tego czy Rada Miasta może coś z tym zrobić czy może zaingerować, 

czyli mieć wpływ, tak jak na uchwałę budżetową. Pani radna podkreśliła, że nie ma zwyczaju 

modyfikacji tego projektu uchwały, ale teoretycznie taka możliwość jest. Zatem teoretycznie można 

by było zakwestionować usankcjonowanie uchwały RJP która zwiększa dotację celową. Pani radna 

zgodziła się ze stanowiskiem Pana Przewodniczącego, że Rada musi w tym zakresie mieć jasność, 

by nie powodować dublowania udzielania dotacji celowej z rezerwy celowej.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że problem dotacji, jest problemem 

trudnym, ponieważ te dotacje szczególnie dla jednostek pozamiejskich są wręcz enumeratywnie 

wymieniane w sprawozdaniach budżetowych. Pan Przewodniczący zapytał czy to co Radni dziś 

sankcjonują też będzie uwzględnione w sprawozdaniu?     

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że dotacje dla 

instytucji kultury uchwalane są w budżecie. Każda instytucja ma określoną dotacje podmiotową czy 

ewentualnie celową. Jest ona uchwalana na początku roku i powinna być wystarczająca, jako 

dofinansowanie działalności instytucji kultury. Drugim elementem budżetu jest możliwość 

wskazania zadań przez RJP. RJP wymyślają różne zadania min. takie, które chciałaby by 

zrealizowała instytucja kultury. W związku z tym, że dotacja dla instytucji kultury powinna być 

przyznawana przez Radę Miasta to Prezydent nie może tej rezerwy budżetowej, która jest 

w budżecie rozdysponować dla instytucji kultury, tylko proponuje tą zmianę by usankcjonować 

zadanie wskazane przez RJP, dlatego ono się tu znajduje. Cały szereg zadań, które realizują 

dysponencie, jako wydatki nierotacyjne są rozdzielane w formie rozdysponowania rezerwy celowej 

i zmiany planu poszczególnych dysponentów. Zatem tylko instytucje kultury widoczne są 

w uchwale Rady, dlatego, że Prezydent nie ma kompetencji żeby rozdysponować rezerwę 

budżetową i przeznaczyć ją na dotacje dla instytucji kultury.                      

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy dotacje dla klubów sportowych nie 

przechodzą przez Radę? 

      

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że gdyby miała 

być udzielona dotacja dla klubów sportowych bezwzględnie musiałaby się znaleźć w uchwale Rady 

Miasta.  
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER odnosząc się do kwestii budżetów RJP 

stwierdził, że z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych, uchwał Rady Miasta - za 

wyjątkiem uchwały budżetowej - nie mają one żadnej podstawy prawnej. Pan Przewodniczący 

podkreślił, że to Rada decyduje o wydatkowaniu pieniędzy, tymczasem wszyscy są przekonani, że 

to RJP daje pieniądze na festyny, na bibliotekę, MDK itp. Pan Przewodniczący stwierdził, że 

oczekuje przejrzystego rozwiązania tej kwestii.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił SOBULA stwierdził, że ze względu na fakt, iż temat 

jest bardzo zawiły i obszerny proponuje by Komisja sformułowała wniosek, który by precyzował 

kierunek działań analitycznych.  

 

Radny Marek NOWARA stwierdził, że powstanie takich przepisów jest również w interesie RJP, 

gdyż ułatwi to prace w poszczególnych jednostkach. Co do wydatkowania środków przez RJP to, 

jeśli wskazują pewien rodzaj zadań widocznie ten rodzaj zadań jest potrzebny w tych dzielnicach. 

Pan radny stwierdził, że jest przeciwny wskazywaniu, na co RJP mają wydatkować środki. Te 150 

tys. zł to jedno z nielicznych narzędzi, jakie RJP mają, dzięki temu mogą funkcjonować i być 

widoczne w dzielnicach. 

 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że RJP mają możliwość składania wniosków do budżetu 

miasta Katowice uchwalanego przez Radę Miasta. Jest to narzędzie, którym RJP również 

dysponują. Ponadto jest 20 mln zł na Budżet Obywatelski. To kolejne narzędzie, które 

przedstawicielom RJP pozwala na funkcjonowanie.  

 

Radny Marek NOWARA stwierdził, że Budżet Obywatelski jest dobrym narzędziem potrzebnym, 

ale jest to zupełnie inne narzędzie niż 150 tys. zł dla RJP. Jeśli chodzi o wnioski do budżetu miasta 

to jest to owszem prawo RJP, ale zgłaszanie pomysłów nie oznacza, że chociaż jeden zostanie 

przyjęty. 150 tys. zł dla RJP to jedyne narzędzie, które gwarantuje, że te pieniądze zostaną 

w dzielnicy. 

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że na poprzednim posiedzeniu Komisji Budżetu ten problem Pan 

Przewodniczący poruszył i może on by dziś z taką ostrością nie wyszedł gdyby nie 70 tys. zł na  

wydawanie gazetki osiedlowej. Gdyby to była kwota 20-30 tys. zł to by to tak nie trafiało do 

wyobraźni. Pan radny stwierdził, że gdyby się przychylić do propozycji Pana radnego Nowary by 

nie ograniczać RJP to mogłyby nawet całą kwotę przeznaczyć na gazetkę, a Rada Miasta nie 

miałaby na to żadnego wpływu. Pan radny podkreślił, że jest jeszcze zdrowy rozsądek 

w wydatkowaniu środków. Jeżeli tego rozsądku trochę brakuje to tym bardziej potrzebne są 

rozwiązania prawne. Jesteśmy w takiej sytuacji, że RJP decyduje a Rada Miasta odpowiada. Nie 

jest to właściwa sytuacja zatem Pan radny wsparł głosy by tą sprawę od strony formalnej jakoś 

rozwiązać. 

 

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że każdy pieniądz który tutaj jest uchwalany czy to jest 1 zł 

czy 1 mln zł to jest to pieniądz publiczny. Powinien być zatem wydawany zgodnie z zasadami 

finansów publicznych zatem racjonalnie, oszczędnie i zasadnie. Jeżeli wydatek ma podstawę 

prawną to ten wydatek się broni. Jeżeli RJP dostaje 150 tys. zł i w sposób własny zarządza tymi 

pieniędzmi, to tak jak by dostała 150 tys. zł z przysłowiowej „westy”. Dopiero później urzędnicy 

się głowią jak nadać tym wydatkom charakter pieniądza publicznego. Tu jest cały problem. Nawet 

radny przede wszystkim musi się pochylić nad przepisem czy ten pieniądz można wydać. Wszędzie 

musi być podstawa prawna. Tymczasem tu RJP dostają 150 tys. zł bez żadnych ograniczeń do 

podziału. Tak nie może być. Musi być to prawnie usankcjonowane.  

 

Radny Marek NOWARA stwierdził, że nie ma nic przeciwko podstawie prawnej by te pieniądze 

były wydatkowane tak by nie było żadnych wątpliwości, że jest to działanie zgodne z przepisami. 
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Chodzi o to by nie wskazywać czy te pieniądze mają pójść na projekty miękkie czy twarde 

i w jakich proporcjach. W kwestii konkretnego przeznaczenia RJP powinny mieć swobodną 

możliwość działania. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że jest to temat wywoływany już na 

kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu. Zdaniem Pana Przewodniczącego należy go ostatecznie 

spuentować i doprowadzić do jakiegoś rozwiązania. Pan Przewodniczący stwierdziła, że dla niego 

nie ma czegoś takiego jak decyzje RJP o rozdysponowaniu środków. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego są to konsultacje. Z punktu widzenia prawa to co robią RJP to są konsultacje 

które mogą być pomocne Radzie Miasta przy podejmowaniu tego typu uchwał jak dzisiaj. To nie 

RJP dzieli pieniądze. To Rada Miasta te pieniądze dzieli i bierze za to odpowiedzialność.  

 

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

Jerzy FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok, jednogłośnie - 

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

 

Ad. 4.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady 

Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 

2015-2035. 

 

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

FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

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

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

 

Ad. 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 umorzenie 

części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach od Pana A P i Pani D P z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu 

mieszkalnego położonego przy ul. Obr. Westerplatte w Katowicach. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że 

sprawa dotyczy umorzenia zaległości niezasądzonych w łącznej kwocie 31 993,22 zł przysługującej 

od dłużników z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy 

ul. Obr. Westerplatte w Katowicach. Całkowita zaległość za ww. lokal wynosi 106 783,17 zł. 

W związku z zadłużeniem KZGM w Katowicach wszczął procedurę windykacyjną. Lokal przy ul. 

Obr. Westerplatte w Katowicach, został przekazany protokołem zdawczo –odbiorczym w dniu 

06.02.2012r. Dłużnicy w dniu 07.12.2011r. zawarli umowę najmu lokalu socjalnego przy ul. 

Marcina w Katowicach. Dłużnicy korzystają z MOPS, otrzymują dodatek mieszkaniowy, 

w związku z czym należności wynikające z użytkowania ww. lokalu socjalnego są na bieżąco 

regulowane. W wyniku prowadzonych postępowań egzekucja komornicza okazała się 

bezskuteczna. Ustalono, że dłużnicy posiadają wielu wierzycieli i bardzo duże długi. Jeden 

z dłużników zarejestrowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, jako osoba 
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bezrobotna, bez prawa do zasiłku. Nie posiada stałego źródła dochodu, utrzymuje się z prac 

dorywczych. Nie posiada żadnego majątku na spłatę roszczenia. W ww. lokalu nie stwierdzono 

ruchomości przedstawiających wartość handlową. Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi 

uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania egzekucyjnego nie zostanie zaspokojona 

wierzytelność przysługująca KZGM w Katowicach, a skierowanie kolejnej sprawy o zapłatę na 

drogę postępowania sądowego narazi jedynie Zakład na poniesienie dodatkowych kosztów 

związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. 

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że na dzisiejsze posiedzenie wpłynęły projekty uchwał 

opisujące trzy różne przypadki. W pierwszym mamy do czynienia z bezskuteczną egzekucją, 

brakiem ruchomości, które można by było ewentualnie zająć, brakiem dochodów. Umarzamy, 

zatem część tego zadłużenia. Pani radna zapytała, co zatem z tą drugą częścią, czy dłużnicy w tym 

mieszkaniu pozostaną czy dostaną skierowanie do lokalu zastępczego. W drugim przypadku sprawa 

jest jasna. Dłużnik zmarł. Brak jest spadkobierców. KZGM niewiele może w tej sytuacji zrobić. 

W trzecim przypadku mamy do czynienia z rozłożeniem na raty. Pani radna zapytała czy to jest 

sprawiedliwe, że jednej rodzinie się umarza wierzytelności, a drugiej tylko rozkłada na raty.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że 

podstawowa różnica pomiędzy pierwszą i trzecią sprawą polega na tym, że jedna rodzina ma 

dochody a druga nie. Proponujemy, zatem tą wierzytelności rozłożyć na raty. Dłużnicy zobowiązali 

się do płacenia miesięcznych rat w wysokości 600 zł i już rozpoczęli spłatę. Zawarcie umowy 

spowoduje zatrzymanie narastania odsetek. W pierwszym przypadku nie ma żadnych dochodów, 

nie ma skąd odzyskać należności. Dłużnik już w związku z wyrokiem eksmisyjnym mieszka 

w lokalu socjalnym. Tam robi to, co może, czyli poszedł do MOPS po dodatek mieszkaniowy. 

Dopłaca tą różnicę, która jest pomiędzy dodatkiem a czynszem. Dłużnik utrzymuje się z prac 

dorywczych. Jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Stałej pracy jednak nie ma. 

Zachodzi, zatem uzasadnione przypuszczenie, że nie odzyskamy tych należności. Pani Naczelnik 

podkreśliła, że istnieje tu określony podział. Są zaległości zasądzone nakazami zapłaty, tych nie 

umarzamy. Nic z nimi nie robimy. Będą one do ewentualnego ściągnięcia gdyby się tak zdarzyło, że 

dłużnik uzyska jakiekolwiek dochody. Projekt uchwały dotyczy umorzenia części tych 

niezasądzonych należności. Tych, po które KZGM jeszcze nie poszedł do sądu. Jako argument 

wskazujemy tutaj, że kolejne postępowania sądowe, które będzie prowadził KZGM będą 

pomnażały koszty. 

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że są to trudne sprawy, dotyczące ludzi KZGM robi co 

w jego mocy by je rozwiązać.               

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że 

w projekcie uchwały proponujemy umorzyć tą część niezasądzonych wierzytelności, ponieważ 

widzimy, że nie odzyskamy tych prawie 100 tys. zł zasądzonych należności. Proponujemy, zatem 

by odstąpić od tego postępowania by bezzasadnie nie wydatkować kolejnych środków na proces 

sądowy.  

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że są to pieniądze publiczne. Pani radna stwierdziła, że 

KZGM robi wszystko, co może by odzyskać pieniądze od dłużników, ale w niektórych przypadkach 

pozostaje już tylko umorzenie tych wierzytelności.      

 

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

Jerzy FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu 
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Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Pana A P i Pani D P z tytułu 

korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Obr. 

Westerplatte 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 Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec A P za 

lokal mieszkalny przy ul. Józefowskiej w Katowicach. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że 

umorzenie dotyczy zadłużenia z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 

Józefowskiej w Katowicach. Umowę najmu na ww. lokal zawarto 13.08.2004 r. W związku 

z powstałymi zaległościami umowa najmu została wypowiedziana z dniem 31.10.2008 r. KZGM 

w Katowicach skierował sprawę na drogę postępowania sądowego. Dłużnik zmarł w dniu 

23.10.2013 r. mieszkał sam. Rodzina zmarłego nie przekazała kluczy z lokalu, pomimo iż 

administracja kilkakrotnie zwracała się z prośbą o przekazanie lokalu protokołem zdawczo-

odbiorczym. W związku z tym w kwietniu 2014 r. pracownicy administracji lokal opróżnili z rzeczy 

ruchomych, które nie przedstawiały żadnej wartości materialnej. Protokół zdawczo - odbiorczy 

sporządzono w dniu 08.04.2014 r., a 10.04.2014 r. lokal został przekazany kartą lokalu do 

dyspozycji tut. Urzędu Miasta. W dniu 29.04.2014 r. zwrócono się z pismem do Urzędu Stanu 

Cywilnego w Katowicach o udzielenie informacji na temat rodziców, współmałżonka, potomstwa 

i rodzeństwa. Z informacji uzyskanych z USC w Katowicach z dnia 20.05.2014 r. wynika, że 

dłużnik był rozwiedziony. W bazie komputerowej Urzędu Stanu Cywilnego nie odnotowano 

urodzeń dzieci noszących nazwisko dłużnika jak również urodzeń rodzeństwa. W dniu 30.04.2014 

r. zwrócono się z wnioskiem do Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach o udzielenie 

informacji czy toczyło się lub pozostaje w toku postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, 

o otwarcie i ogłoszenie testamentu ewentualnie czy zostały zarejestrowane oświadczenia 

w przedmiocie odrzucenia bądź przyjęcia spadku po zmarłym. Z uzyskanej informacji wynika, że 

nie toczyło się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym jak też o otwarcie 

i ogłoszenie testamentu, o kuratelę spadku ani też o dział spadku. Składano natomiast oświadczenie 

w przedmiocie odrzucenia spadku. Z powyższego stanu faktycznego wynika, iż dłużnik zmarł nie 

pozostawiając majątku. Dodatkowo stwierdzić należy, iż znani wierzycielowi spadkobiercy 

odrzucili spadek, a mimo podjętych prób nie ustalono innych osób nabywających prawa do spadku 

po zmarłym. W związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo nabycia spadku po zmarłym 

dłużniku przez miasto Katowice na mocy art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny.  

 

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 A P za lokal mieszkalny przy ul. Józefowskiej w 

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

uchwały. 

 

 

Ad. 4.5. 
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pani 

G Ł, Pana L Ł i Pana W Ł z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 

ul. Gliwickiej. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że 

dłużnicy zajmowali pełnokomfortowy lokal mieszkalny położony w Katowicach przy ul. Gliwickiej 

na podstawie umowy najmu z dnia 04.05.1992 r. W związku z powstałymi zaległościami z tytułu 

używania ww. lokalu, KZGM w Katowicach skierował sprawę o zapłatę i eksmisję dłużników na 

drogę postępowania sądowego. Zaległość dotycząca ww. lokalu na dzień 25.06.2015 r. wynosi 

ogółem 104 336,76 zł. Komornik sądowy działając na podstawie ww. tytułów wykonawczych, 

prowadzi skuteczną egzekucję przeciwko dłużnikowi. W toku prowadzonych postępowań 

egzekucyjnych komornik sądowy wyegzekwował należności na łączną kwotę 20 905,85 zł. 

Postępowania egzekucyjne prowadzone w stosunku do dłużniczki zostały umorzone przez 

komornika sądowego wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W dniu 04.06.2003 r. 

dłużniczka wraz z synem otrzymała skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Marcina w Katowicach, a następnie do zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Przedwiośnia w Katowicach. Na koncie 

rozrachunkowym obecnie zajmowanego lokalu nie występują zaległości. Dłużnik zajmuje lokal 

przy ul. Gliwickiej w Katowicach. Oczekuje na wskazanie przez Miasto lokalu socjalnego zgodnie 

z wyrokiem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 12.09.2001 r. Dłużnik dokonuje należności 

z tytułu odszkodowania i opłat niezależnych od właściciela za używanie ww. lokalu na bieżąco 

i w pełnej wysokości. Podaniem wniesionym ustnie do protokołu u Dyrektor KZGM w dniu 

06.03.2015 r. dłuznicy zobowiązali się do spłaty powyższego zadłużenia w ratach po 600,00 zł 

miesięcznie. Z przedstawionych dokumentów wynika, iż dłużnik otrzymuje emeryturę w wysokości 

3 083,73 zł brutto oraz 1 000,00 zł z tytułu dodatkowo wykonywanej pracy. Ponadto dłużnik 

oświadczył, że z jego wynagrodzenia dokonywane są potrącenia alimentacyjne w wysokości 1 

083,00 zł miesięcznie na rzecz syna. Dłużniczka otrzymuje emeryturę w wysokości 1 460,21 zł 

brutto oraz 600,00 zł netto z tytułu dodatkowo wykonywanej pracy na umowę-zlecenie. Syn 

otrzymuje wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 561,56 zł brutto. Biorąc pod uwagę sytuację 

materialną dłużników uznać należy, że zachodzą przesłanki do udzielenia ulgi w postaci rozłożenia 

długu w wysokości 104.336,76zł na 48 miesięcznych rat, tj. 47 rat po 600,00 zł każda, a 48 rata 

w wysokości 76.136,76 zł.  

 

Radny Michał LUTY zapytał, co się stanie w sytuacji, gdy rodzina zdecyduje o zaprzestaniu 

spłacania rat.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że z przygotowanych na dzisiejsze 

posiedzenie materiałów wynika, że ponad 40% umów o rozłożenie na raty nie jest realizowanych 

przez najemców, czyli pojawia się pytanie o zasadność tego typu postępowania i co się stanie, gdy 

ci dłużnicy przestaną płacić. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że 

większość należności jest zasądzona zatem mamy prawomocne nakazy zapłaty. Jeśli dłużnicy 

przestaną płacić przekażemy sprawę do komornika a komornik odzyska należności. 

 

Radny Michał LUTY zapytał czy gdyby dłużnicy nie płacili i trzeba by było się posunąć do 

komornika to przy takim wysokim zadłużeniu nie należałoby ich eksmitować? Pan radny zwrócił 

również uwagę na fakt, że interwencja komornika wiąże się również z kosztami postępowania 

komorniczego.       
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Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że 

dłużnicy zostali już przeniesieni do lokalu socjalnego i na tym obecnie zajmowanym lokalu nie ma 

zadłużenia.  

 

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

Jerzy FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pani G Ł, Pana L Ł 

i Pana W Ł z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

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

uchwały. 

 

Ad. 5. Korespondencja. 

 

Ad. 5.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o przedstawienie autopoprawki do 

projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że w wyniku 

zmiany przepisów w 2013 roku i zmiany ustawy o finansach publicznych wprowadzony został 

obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów dla Jednostek 

Samorządu Terytorialnego powyżej 150 tys. mieszkańców. To powoduje, że takie sprawozdanie 

poddawane jest badaniu i opinia biegłego rewidenta oraz sprawozdanie finansowe powinno być 

przekazane Radzie Miasta nie później niż do końca maja. Po zbadaniu sprawozdania i wydaniu 

pozytywnej opinii zostało przekazane Radzie Miasta razem z opinią biegłych rewidentów, tym 

samym do uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budżetu dołożona została drugą 

część. Pani Naczelnik podkreśliła, że termin 31 marca to termin przekazanie Radzie sprawozdania 

z wykonania budżetu, a 31 maja to przekazania sprawozdań finansowych miasta. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że rozumie, iż dokumenty, o których 

wspomniała Pani Naczelnik nie mogły zostać przekazane Radzie 31 marca w momencie gdy było 

składane sprawozdanie z wykonania budżetu, ale można było przyjąć sprawozdania finansowe 

odrębną uchwałą.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że od czasu 

zmiany przepisów taką stosujemy procedurę, że w jednej uchwale zatwierdzamy sprawozdanie 

z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe miasta. Uchwała ta zmieniana jest właśnie w maju. 

Nie możemy tego przedstawić wcześniej, bo jednostki mają termin składania sprawozdań 

finansowych do końca marca. Termin składania sprawozdań finansowych przez budżet to koniec 

kwietnia, termin opiniowania tych sprawozdań przez biegłych rewidentów to koniec maja.     

 

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że zmiana ustawy o finansach publicznych założyła, że 

każda gmina będzie procedowała sprawozdanie z wykonania budżetu z autopoprawką dotyczącą 

sprawozdania finansowego. Sama rozbieżność dat powoduje, że w jednym dokumencie się tego bez 

autopoprawki nie da zrobić.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał, dlaczego nie można tego zrobić dwoma 

uchwałami i czy należy się spodziewać, że co roku będziemy autopoprawką wprowadzać 
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sprawozdania finansowe.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że co roku tak 

wygląda procedowanie i takiej zmiany dokonujemy. Można w przyszłości skonsultować to z RIO. 

Nie ma bowiem obowiązku przedstawiania do końca marca uchwały zatwierdzającej tylko 

sprawozdanie z wykonania budżetu. Możemy, zatem przyjąć w przyszłym roku taką procedurę 

w której przedstawimy samo sprawozdanie bez uchwały a później zostanie przedstawiona cała 

uchwała obejmująca już obydwie części sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania 

finansowego.  Ta uchwała, która obejmowała sprawozdanie z wykonania budżetu przeszła już przez 

wszystkie Komisje stałe Rady Miasta, a całe sprawozdanie było opiniowane przez RIO. Teraz jest 

druga część zgodna z ustawą o finansach publicznych. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że tą autopoprawkę Przewodnicząca 

Rady Miasta przesłała do wszystkich Komisji. Zdaniem Pana Przewodniczącego czytelniejszą 

sytuacją byłyby dwie uchwały, albo odpowiednio później przedstawiony projekt uchwały. Pan 

Przewodniczący stwierdził, że będzie jeszcze czas na dyskusję w tym zakresie.            

   

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

Jerzy FORAJTER poddał przedmiotową autopoprawkę pod głosowanie. 

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z autopoprawką do projektu uchwały Rady 

Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 

miasta Katowice za 2014 rok, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotową autopoprawkę. 

 

Ad. 5.2. Odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości zwiększenia środków dla 

KZGM w Katowicach na remonty wolnych lokali mieszalnych (pustostanów).   

 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek 

Komisji o rozważenie możliwości zwiększenia środków dla KZGM w Katowicach na remonty 

wolnych lokali mieszalnych (pustostanów).   

 

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że wniosek dotyczył przyznania dostawowych środków na 

najbliższej sesji Rady Miasta. Im później zostaną środki przyznane tym ich wydatkowanie jest 

utrudnione ze względu na obowiązujące procedury przetargowe.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA wyjaśnił, że mamy połowę roku. 

Z rozmów, jakie zostały przeprowadzone z dyrektorem KZGM wynika, że maksymalna kwota jaką 

są w stanie spożytkować mając na względzie cykl remontowy to 600 tys. zł. Taki wniosek został 

złożony w Wydziale Budżetu Miasta. Pan Prezydent wyraził nadzieję, że Rada Miasta się do niego 

pozytywnie ustosunkuje.  

 

Radna Krystyna SIEJNA zapytała, dlaczego nie został on przedstawiony w opiniowanym dziś 

przez Komisję projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 

2015 rok. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że spłynęły dwa 

wnioski. W przygotowaniu jest autopoprawka do wspomnianego przez Panią radną projektu 

uchwały. 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA wyjaśnił, że kwota 600 tys. zł nie 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/18.06.2015/scan0009.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/18.06.2015/scan0009.pdf
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zaspokaja potrzeb KZGM. To nie jest rozwiązanie problemów związanych z tempem remontów 

lokali mieszkalnych. Biorąc pod uwagę cykl technologiczny, jaki upływa od czasu, w którym 

KZGM może dysponować środkami do zakończenia robót oraz procedurę zamówień publicznych to 

jest jakieś 6-7 miesięcy. Przyznanie takich środków na samym początku roku też nie rozwiązuje 

sprawy bo dochodzi do spiętrzenia działań związanych z zamówieniami publicznymi, oraz działań 

związanych z prowadzeniem robót, właściwym ich nadzorowaniem, odbieraniem itp. To, że zostały 

podjęte działania w tym zakresie dotyczy dwóch kwestii. Pierwsza to są sprawy finansowe a druga 

to wypracowanie takich rozwiązań systemowych, które umożliwią optymalne wykorzystanie 

zarówno środków finansowych jak również możliwości organizacyjno – kadrowych KZGM. Nie 

sztuką jest przyznanie, jeśli istnieją takie możliwości finansowe znacznych środków, które 

z przyczyn organizacyjnych nie zostaną wykorzystane i wrócą do budżetu. Rozwiązania wymagają, 

zatem uzgodnień wielowątkowych.            

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu oraz wyjaśnieniami przedstawionymi w tym zakresie 

i przyjęła je do wiadomości. 

 

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  

 

Jerzy FORAJTER 

 

 


