
- PROJEKT -  

1 

Imienne wyniki głosowania wygenerowane z systemu eSesja.pl  

BRM.0012.3.1.2016.KJ-K  
 
 
Protokół Nr 1/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
 
Data posiedzenia: 21.01.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 15:20 
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. Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjnego Pan Witold CIEŚLIŃSKI  
3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 
4. Naczelnik Wydziału Informatyki Pan Andrzej NORAS 
5. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Grzegorz SKORUPA 
6. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 
7. Administrator Bezpieczeństwa Informacji pan Michał SIEDLACZEK 
8. Kierownik Biura Konserwatora Zabytków Pan Bolesław BŁACHUTA 
9. Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA 
10. Inspektor w Biurze Prasowym Pani Ewa GAJEWSKA 

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
 

1. Pan Marek MARCINIAK - MW Concept Sp. z o.o. 
2. Pan Maciej MARCINIAK - MW Concept Sp. z o.o. 
3. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – przedstawiciel mediów  
4. Pan Andrzej NAJDROWSKI Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – 

Panewniki 
5. Pan F G- przedstawiciel katowickich kupców 

 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat przebiegu procedury Budżetu 

Obywatelskiego w roku 2015 wraz z wnioskami wynikającymi z realizacji tej procedury na rok 
następny. 

3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu Miasta za 2015 rok. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 

4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia apelu o sprawie 
uniknięcia niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorządów. 
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4.1.1. Pismo Prezydenta Miasta Katowice zawierające stanowisko dotyczące projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia apelu o sprawie uniknięcia niekorzystnych zmian 
w strukturze finansowania samorządów.  

4.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie: uchylenia uchwały nr 
XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad 
ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej 
na terenie miasta Katowice. 

4.2.1. Pismo Prezydenta Miasta Katowice zawierające opinię do projektu uchwały 
autorstwa Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad 
ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty 
targowej na terenie miasta Katowice. 

4.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta 
Katowice na 2016 rok. 

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

4.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji 
z budżetu miasta Katowice na rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

5. Korespondencja. 
5.1. Odpowiedź na wniosek radnego Witolda Witkowicza dotyczący podmiotów bezpośrednio 

i pośrednio płacących opłatę targową obowiązującą na terenie miasta Katowice. 
5.2. Odpowiedź na pismo Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów 

w sprawie ujęcia w planie budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu 
Młodzieżowego.  

5.3. Uchwała Nr 4200/III/5/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu 
w kwocie 115.892.507 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Miasta 
Katowice.  

5.4. Uchwała Nr 4200/III/6/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku III Składu Orzekającego regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty 
długu Miasta Katowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.  

5.5. Pismo Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 10 Katowice Dąb z prośbą 
o zwiększenie środków finansowych pochodzących z Budżetu Obywatelskiego dzielnicy 
Dąb z 2014 roku, a dotychczas niewykorzystanych.   

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. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisji 
testowany będzie system eSesja zaproponowany do przez firmę MW Concept Sp. z o.o. 
 
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
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Projekt protokołu Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 10.12.2015 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 11/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 
10.12.2015 r. pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 11/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta został przyjęty w głosowaniu – 9 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
 
[ZA: Maciej Biskupski, Jerzy Forajter, Michał Luty, Marek Nowara, Borys Pronobis, Bożena Rojewska, 
Krystyna Siejna, Małgorzata Smoleń, Bartosz Wydra; WSTRZYMAŁ SIĘ: Witold Witkowicz] 
 
Ad. 2. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat przebiegu procedury Budżetu 

Obywatelskiego w roku 2015 wraz z wnioskami wynikającymi z realizacji tej procedury 
na rok następny. (Załącznik nr 1) 

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

Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji 
procedury Budżetu Obywatelskiego 2016, a następnie szczegółowo omówił informacje o ewaluacji 
procesu i propozycje zgłaszanych zmian w procedurze Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017.  
 

Radny Marek NOWARA poruszył problem głosowania przy pomocy internetowego formularza. Pan 
radny stwierdził, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Dobrze by było je wprowadzić by Katowice 
nie były jedynym miastem, w którym to głosowanie nie funkcjonuje. Pan radny zapytał czy 
rozważane jest również wprowadzenie głosowania przez pełnomocnika dla osób obłożnie chorych 
czy niepełnosprawnych. Takie zapotrzebowanie w tym roku było. Jeśli chodzi o wywieszanie list 
wybranych projektów do dnia 30 czerwca to Pan radny zapytał czy obowiązywałoby to już 
w przyszłym roku. Odnosząc się do kwestii podziału zadań na projekty miękkie i twarde to zdaniem 
Pana radnego ten podział jest niepotrzebny, ponieważ mieszkańcy najlepiej wiedzą, jakie są 
potrzeby. Z tej analizy wynika, że większość projektów to są projekty twarde. Pan radny poprosił 
o uszczegółowienie kwestii alternatywnej lokalizacji miejsca realizacji zadania. Pan radny zapytał 
czy są już jakieś propozycje zmian regulaminu dotyczącego sposobu podziału środków. Zdaniem 
pana radnego pozytywnymi zmianami są działy dotyczące w szczególności promocji idei Budżetu 
Obywatelskiego. Pan radny poruszył również problem Rad Jednostek Pomocniczych. Będzie to 
pierwszy rok, kiedy Rady zostały pozbawione puli 150 tys. zł na realizację zadań. Pan radny 
zauważył, że w poprzednich latach Rady dosyć intensywnie się angażowały w działania Budżetu 
Obywatelskiego. Czy przewiduje się jakąś rolę dla RJP w ramach Budżetu Obywatelskiego.   
 

Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA wyjaśnił, że w zakresie głosowania 
internetowego, bądź głosowania z udziałem pełnomocnika te kwestie zostały zgłoszone 
Prezydentowi i Pan Prezydent je rozważa. Są to kwestie bardzo ważne, zasadnicze, w których Pan 
Prezydent korzystając ze wszystkich zgromadzonych opinii i głosów, jakie do niego docierają będzie 
podejmował decyzję. Jeśli chodzi o kwestię harmonogramu i wywieszania list wybranych projektów 
do 30 czerwca to mówimy tu o Budżecie Obywatelskim edycji planowanej na 2018 rok. W roku 
bieżącym byłoby to ze względu na bardzo krótkie terminy niemożliwe. Jeżeli chodzi o podział na 

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160205.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160205.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160205.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/Tabela%20post%c4%99p%c3%b3w%20realizacji%20projekt%c3%b3w%20wy%c5%82onionych%20w%20ramach%20Bud%c5%bcetu%20Obywatelskiego%20Katowice%202015.pdf
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projekty twarde i projekty miękkie to przeprowadziliśmy taką analizę w wyniku, której okazało się, 
że ze 119 projektów, które w tej edycji Budżetu Obywatelskiego będą realizowane 7 są to projekty 
miękkie. Jeśli chodzi o RJP to chcemy wyrazić wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym 
w działalność RJP, ponieważ bardzo nam pomogły w promowaniu Budżetu Obywatelskiego, 
w zachęcaniu mieszkańców do głosowania. RJP mają takie same uprawnienia jak wszyscy 
mieszkańcy, mogą, zatem organizować spotkania, mogą promować ideę Budżetu Obywatelskiego. 
Decyzją Prezydenta powstaje Zespół ds. trybu realizacji zadań społecznych i gospodarczych 
zgłaszanych przez RJP. Uważamy, że w ramach tego Zespołu zostanie ustalone jak RJP mogłyby się 
włączać i jaki byłby ich zakres kompetencyjny. Jeśli chodzi o wskazywanie alternatywnych miejsc 
rozważane są różne propozycje. Najlepszą, jaką moglibyśmy zarekomendować to wskazanie 
jednego alternatywnego miejsca. Jeśli tych miejsc alternatywnych wskazalibyśmy bardzo dużo to 
byłoby to dużym utrudnieniem całej procedury. Jeśli chodzi o nasze propozycje zmiany regulaminu 
to Pan Prezydent chce poznać również opinie Państwa radnych przed podjęciem ostatecznej 
decyzji. Biuro Prasowe będzie rekomendowało takie zmiany jak: wprowadzenie głosowania 
internetowego, umożliwienie składania projektów na terenach TBS czy wprowadzenia 
alternatywnej lokalizacji zadania, by dobre wnioski nie odpadały przez kwestie formalne. Zależy 
nam również na takiej zmianie by na etapie składania wniosków doszło do tzw. mapowania 
potrzeb. To pozwoli mieszkańcom, którzy mają podobne projekty, podobne potrzeby i pomysły 
w danym rejonie stworzyć wspólne wnioski, a nie rywalizować, co w konsekwencji powoduje, że 
żadne z tych wniosków nie przechodzą, ponieważ są one dla siebie konkurencyjne. 
 

Radna Bożena ROJEWSKA odnosząc się do kwestii postępów realizacji zadań stwierdziła, że 
przygotowane sprawozdanie w tym zakresie jest bardzo czytelne. Zdaniem Pani radnej brakuje tu 
jednak informacji ile zadań na ile planowanych zostało w danej dzielnicy (na terenie danej RJP) 
zrealizowane.                                           
 

Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA wyjaśnił, że faktycznie taka kolumna 
informująca o dzielnicy czy obszarze RJP, na którym realizowane jest zadania wzbogaci te dane. 
Biuro Prasowe opracuje taki materiał, a informacja zostanie udostępniona.    
 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że przy pracach dotyczących głosowania internetowego 
chciałby poprosić o dogłębną analizę kwestii bezpieczeństwa tego głosowania. Z informacji jakie 
w tym zakresie docierają z innych miast wynika, że dochodzi do takich stricte informatycznych 
nadużyć. Jest to kluczowa obawa, jeśli chodzi o wprowadzenie tego typu głosowania. Pan radny 
zapytał czy planowane jest wydanie takiej broszury podsumowującej pierwszy rok funkcjonowania 
Budżetu Obywatelskiego w zakresie promocji, czyli co do tej pory w ramach Budżetu 
Obywatelskiego zostało zrealizowane.  W drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego często pojawiał 
się bowiem taki zarzut, że projekty realizowane w pierwszej edycji nie zostały zakończone. Nie 
zachęcało to ludzi do uczestniczenia w drugiej edycji tego przedsięwzięcia.        
 

Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA wyjaśnił, że jeśli chodzi o kwestie promocyjne 
to staramy się korzystać z optymalnych narzędzi promocyjnych w ramach posiadanych środków. 
Bardzo nam zależy na tym by przedstawić efekty zrealizowanych inwestycji już we wrześniu by 
zachęcać ludzi do głosowania. Planujemy wydać taką wkładkę do miejskiej gazety. Na miejskich 
kanałach internetowych również będziemy promować wszystkie zrealizowane zadania, ponieważ 
mamy tu 100% zgodę, że każde zrealizowane zadanie samo w sobie Budżet Obywatelski promuje. 
Jeżeli chodzi o głosowanie internetowe bez względu na to, jaką Pan Prezydent decyzję podejmie 
prowadzimy już rozmowy z informatykami. Jeśli chodzi o zabezpieczenia mamy tą korzyść, że 
w wielu miastach głosowanie internetowe już funkcjonuje, zatem możemy się uczyć na cudzych 
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błędach. Jeśli chodzi o kwestię zabezpieczeń przy możliwości głosowania internetowego to 
prawdopodobnie będzie to polegało na podawaniu numeru PESEL, a następnie podawaniu nr 
telefonu komórkowego, na który będzie przychodził spersonalizowany kod. Wprowadzenie tego 
kodu pozwoli na autoryzację i głosowanie. W opinii informatyków, z którymi to konsultujemy jest to 
jedna z najlepszych metod, która zabezpieczy całą procedurę przed podwójnymi głosowaniami.                     
 

Radny Marek NOWARA zapytał czy znany jest termin, kiedy nowy regulamin będzie gotowy i kiedy 
rozpocznie się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Pan radny poprosił o podanie kosztów 
promocji obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zdaniem Pana radnego działania promocyjne 
powinny być jeszcze bardziej zintensyfikowane by zachęcić ludzi do czynnego udziału w Budżecie 
Obywatelskim, ale również w życiu społeczności lokalnej.   
 

Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA wyjaśnił, że chcielibyśmy mieć troszkę więcej 
funduszy na promocję. Promocja Budżetu Obywatelskiego to nie tylko promocja narzędzia 
budżetowego, ale też narzędzia kształtowania postaw obywatelskich szczególnie młodych ludzi. 
Kwota, o którą Pan radny pyta to 63 752 zł. Staraliśmy się to optymalizować, zatem używać wielu 
narzędzi promocyjnych w ramach tego czym dysponowaliśmy. Efektem tego było zwiększenie 
frekwencji, choć oczywiście chcielibyśmy by była jeszcze większa i do tego będziemy dążyć. Jeżeli 
chodzi o termin nowego regulaminu będzie to regulowało Zarządzenie Prezydenta Miasta. 
Prezydent tą decyzję będzie podejmował wkrótce, również ze względu na całą procedurę budżetu. 
 

Radny Michał LUTY zapytał czy przy głosowaniu internetowym każdy z mieszkańców otrzyma inne 
hasło umożliwiające oddanie głosu oraz czy samo głosowanie będzie odbywało się przez telefon.  
 

Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA wyjaśnił, że dla każdego numeru telefonu 
będzie generowany indywidualny kod. Głosowanie będzie odbywało się przez internet, ale żeby 
mieć możliwość głosowania otrzymamy wspomniany kod na numer telefonu komórkowego.   
 

Radny Michał LUTY stwierdził zatem, że łatwiej niż dotychczas będzie można poprosić o głosy np. 
zaprzyjaźnionych sąsiadów czy znajomych nawet takich, którzy nie interesują się Budżetem 
Obywatelskim. 
 

Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA wyjaśnił, że taka ewentualność zawsze istnieje. 
Nie ma bowiem 100% pewności zabezpieczenia tego głosowania. Nie ma systemów idealnych, ale 
ten w opinii informatyków jest jednym z najlepszych, który zapewni, że ilość wysoce niepożądanych 
zdarzeń będzie minimalna.  
 

Radny Michał LUTY stwierdził, że obecnie trudno namówić sąsiadów szczególnie w podeszłym 
wieku by poszli do wyznaczonego lokalu wyborczego i zagłosowali na zadania proponowane 
w ramach Budżetu Obywatelskie. Jeśli jednak lobbowanie odbędzie się w bloku wśród sąsiadów to 
w ciągu tych kilku dni kilkadziesiąt głosów zostanie oddanych.  
 

Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA wyjaśnił, że jeśli chodzi o przekonywanie 
sąsiadów to jest to całkowicie legalne, jest to narzędzie promocji. Jeżeli ktoś nie będzie dysponował 
komputerem - jest spora grupa takich osób - to w punktach do głosowania będą oddelegowani 
pracownicy i komputery i tam będzie mnożna zagłosować.  
 

Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że byłby ostrożny z wprowadzaniem głosowania przez internet. 
Osoby starsze, które mają albo utrudniony dostęp do internetu, albo w ogóle z tego internetu nie 
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korzystają tak naprawdę będą wyeliminowane z możliwości głosowania, a zatem walki o swoje 
potrzeby. W tym momencie możemy założyć, że 90% projektów, które będą zgłaszane do Budżetu 
Obywatelskiego będą wybierały osoby w przedziale wiekowym 20-40 lat.  Osoby starsze, które 
mają zdecydowanie mniejsze możliwości i umiejętności korzystania z internetu zostaną tak 
naprawdę pozbawieni szans wygrania w tych projektach Budżetu Obywatelskiego. Pan radny 
stwierdził, że z tych względów jest przeciwny wprowadzaniu głosowania przez internet. Swój głos 
w tym zakresie wniósł również w ramach uwag do Budżetu Obywatelskiego we wrześniu. Druga 
kwestia to kwestia przedłużenia możliwości realizacji wniosków zgłaszanych do Budżetu 
Obywatelskiego. Mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia mają największy problem z brakiem możliwości 
parkowania pod swoimi blokami. Z samego osiedla było 5 wniosków do Budżetu Obywatelskiego 
z prośbą o wydłużenie lub wytyczenie nowych miejsc parkingowych. Wszystkie te wnioski zostały 
odrzucone ze względu na to, że ich realizacja nie zostanie zakończona w ciągu jednego roku.  Pan 
radny stwierdził, że należy wnioski realizować nie przez jeden rok, ale co najmniej przez dwa lata, 
bo takich projektów w całym mieście było z pewnością więcej.         
 

Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA stwierdził, że wszystkie tego typu uwagi 
zostaną oczywiście przekazane Panu Prezydentowi. Każda decyzja ma swoje zalety, ale i wady.  Jeśli 
chodzi o głosowanie internetowe to starsze osoby nie będą wykluczone w tym sensie, że dalej będą 
mogły głosować w punktach z pomocą pracownika. Zatem starszym osobom nic nie odbieramy 
może troszkę dodajemy młodszym lub osobom, które się dobrze poruszają w środowisko 
cyfrowym. Jeżeli chodzi o możliwość przedłużenia terminu realizacji projektów w ramach Budżetu 
Obywatelskiego oczywiście tą uwagę też zgłosimy. Obecnie jest tak, że mamy furtkę. Jeśli pojawią 
się jakieś nieprzewidziane okoliczności przy realizacji projektów jednorocznych jest możliwość ich 
przedłużenia. Jednak na razie trzymamy się koncepcji, że Budżet Obywatelski służy projektom 
jednorocznym.            
 

Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że jest to możliwość przedłużenia realizacji wniosku na kolejny 
rok w momencie, kiedy wyjdą niespodzianki w trakcie jego realizacji, ale na etapie weryfikacji, jeśli 
dany wniosek przez odpowiednie jednostki nie zostanie zakwalifikowany do wykonania w ciągu 
jednego roku to zostaje z automatu odrzucony. Co do osób starszych to Pan radny uważa, że nie jest 
to tak, że osobom starszym nic nie zabieramy, a dodajemy jedynie młodszym. W przekonaniu Pana 
radnego odbieramy im szansę na wygranie jakiegokolwiek wniosku w Budżecie Obywatelskim. Bo 
zaburzy się proporcja.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że głos w dyskusji chciałby zabrać Pan 
Andrzej NAJDROWSKI Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki. Wobec 
braku sprzeciwu ze strony Państwa radnych Przewodniczący udzielił głosu Panu Najdrowskiemu.   
 

Pan Andrzej NAJDROWSKI Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki 
stwierdził, że mieszkańcy zgłaszają już drugi raz z rzędu inny problem, a mianowicie, że jest 
stanowczo za mało lokali do głosowania. Jednostka Pomocnicza, którą reprezentuje Pan 
Przewodniczący zajmuje dosyć duży obszar, a lokali do głosowania jest zdecydowanie za mało. Pan 
Przewodniczący podkreśliła, że przedstawiciele RJP postulowali to już w uwagach, by dołożyć lokale 
szczególnie w Panewnikach. Tam jest wielu mieszkańców w podeszłym wieku, którzy chcieliby się 
zaangażować w Budżet Obywatelski, ale nie mogą dotrzeć do lokali wyborczych, które są znacznie 
oddalone od ich domów. Pan Przewodniczący zaapelował, by również to wziąć pod uwagę.  
Odnosząc się do kwestii promocji Budżetu Obywatelskiego RJP nr 6 z własnych funduszy wykonała 
banery, które zostały rozmieszczone w Ligocie, co przełożyło się na frekwencję w głosowaniu. 
Zdaniem Pana Przewodniczącego frekwencja na poziomie 6,7% jest żenującym wynikiem 
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pokazującym zaangażowanie mieszkańców miasta w tak ważnej kwestii, jaką jest Budżet 
Obywatelski. RJP stara się pokazać w biuletynie i na stronie internetowej, jakie są efekty Budżetu 
Obywatelskiego, kiedy mieszkańcy się angażują w zgłaszanie tych projektów oraz w głosowanie nad 
nimi. Pokazujemy, co dzięki Budżetowi Obywatelskiemu zostało wykonane, co z kolei byłoby nie do 
wykonania gdybyśmy to tylko włączyli do planu inwestycji i remontów na konkretny rok. Zdaniem 
Pana Przewodniczącego należy zwiększyć środki na promocję Budżetu Obywatelskiego, bo jest to 
słuszna droga do realizacji pomysłów mieszkańców.     
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że po raz kolejny Komisja pochyla się nad 
Budżetem Obywatelskim, ponieważ już rok temu przyglądała się efektom tego budżetu. Wówczas 
to Komisja proponowała wniosek by skrócić terminarz Budżetu Obywatelskiego i zakończyć całe 
procedowanie do końca czerwca. Są miasta, które w ten sposób właśnie procedują. Pan 
Przewodniczący stwierdził, że pozwoli sobie ten wniosek ponowić i jeśli zyska on akceptację wśród 
radny to będzie to wniosek Komisji. Pan Przewodniczący dodała, że zakłada, iż te wnioski, które 
wyszły z organizacji pozarządowych będą przez Pana Prezydenta jeszcze raz przeanalizowane 
i znajdą się w zarządzeniu wykonawczym. Pan Przewodniczący zapytał, kiedy Pan Prezydent 
rozpocznie procedurę Budżetu Obywatelskiego 2017 i czy zostanie ona rozpoczęta uchwałą Rady 
Miasta.                        
    
Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA stwierdził, że uchwałę chciałby przedstawić na 
kolejnej sesji Rady Miasta. Jeśli chodzi o uwagi dotyczące całej procedury, by kończyła się 
wcześniej, czyli do końca czerwca to obecnie trwają prace by od kolejnego roku cała procedura tak 
wyglądała. Liczymy na to, że Pan Prezydent te decyzje podejmie niebawem mając bagaż opinii 
i uwag od Państwa radnych.  
 

Radny Borys PRONOBIS zapytał czy w swojej wypowiedzi Pan Kierownik mówił o sesji styczniowej 
czy marcowej?  
 

Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA stwierdził, że miał na myśli sesję styczniową.   
 

Radna Krystyna SIEJNA poddała pod rozwagę opracowanie skróconej procedury przygotowywania 
projektów, które są realizowane zwłaszcza przez jednostki organizacyjne, czyli KZGM, ZZM oraz 
MZUiM. Z 335 wniosków zakwalifikowane zostały, jako zadania jednoroczne 222. Zatem 1/3 
wniosków komisja odrzuciła. To jest duży odsetek. Jeżeli to tylko wyhamowała procedura 
zamknięcia projektu w ciągu jednego roku to należałoby popracować nad jakąś albo uproszczoną 
procedurą, albo przyjąć jakiś inny sposób realizacji tych zadań. Czasami są to bardzo wartościowe 
zadania tymczasem rozdrabniamy się na zadania typu zakupy. Mamy Budżet Obywatelski 
w wysokości 20 mln zł szkoda go rozdrabniać. Gdyby opracować skróconą procedurę realizacji 
projektów to nie musielibyśmy 1/3 projektów zgłoszonych odrzucić. My chcemy ze wszystkich sił 
przekonać mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego, zachęcić ich do uczestnictwa w tym 
przedsięwzięciu.   
      
Kierownik Biura Prasowego Pan Maciej STACHURA stwierdził, że wspólnym celem jest działać na 
rzecz mieszkańców z korzyścią dla nich. Skrócona procedura jest bardzo ciekawą propozycją. Jeśli 
coś miałoby zostać uproszczone tak, by było z korzyścią dla mieszkańców bez wątpienia należy się 
nad tym pochylić. Zgłosimy to oczywiście Panu Prezydentowi. Pan Kierownik dodał, że na chwilę 
obecną nie ma jeszcze statystyk, ale większość ze wspomnianych przez Panią Przewodniczącą 
wniosków nie odpadła ze względu na jednoroczność bądź wieloletniość. Pan Kierownik 
poinformował, że Biuro Prasowe spróbuje takie podsumowanie przygotować.  
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER ponowił przedstawiony wcześniej wniosek 
o rozważenie możliwości zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego w terminie do dnia 30 
czerwca poddając tą propozycję pod głosowanie.  
 
Radni w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” [ZA: 
Maciej Biskupski, Jerzy Forajter, Bożena Rojewska, Krystyna Siejna, Małgorzata Smoleń, Witold 
Witkowicz, Bartosz Wydra; WSTRZYMAŁ SIĘ: Marek Nowara; NIE GŁOSOWAŁ: Michał Luty, Borys 
Pronobis] przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego kierując do Prezydenta Miasta 
Katowice wniosek następującej treści:  
 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o rozważenie 
możliwości zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego w terminie do dnia 30 czerwca.    
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad. 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu Miasta za 2015 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt Sprawozdania z pracy 
Komisji Budżetu Miasta Rady Miasta Katowice za 2015 rok. 

Radny Witold WITKOWICZ zapytał czy istnieje możliwość uzyskania pisemnej odpowiedzi na 
wnioski Komisji zawarte w pismach BRM.0012.3.2.2015.KJ z posiedzenia w dniu 26.02.2015 r. 
(BRM.ZD-00170/15) oraz BRM.0012.3.3.2015.KJ z posiedzenia w dniu 26.03.2015 r. (BRM.ZD-
00246/15), a dotyczące rozważenia możliwości: 

 zwiększenia w budżecie miasta Katowice na 2016 rok środków przeznaczonych na dotacje 
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków do wysokości 1 mln zł, 

 zwiększenia w 2015 roku środków na remonty w KZGM do poziomu przynajmniej roku 
2014.   

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że zapytanie Pana radnego zostało 
odnotowane w protokole i zostanie skierowane do Pana Prezydenta. Wobec braku dalszych pytań 
i uwag Pan Przewodniczący poddał projekt Sprawozdania z pracy Komisji Budżetu Miasta Rady 
Miasta Katowice za 2015 rok  pod głosowanie.  
 
Radni, jednogłośnie – 10 głosów „za”- przyjęli Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu Miasta Rady 
Miasta Katowice za 2015 rok.  
 
[ZA: Maciej Biskupski, Jerzy Forajter, Michał Luty, Marek Nowara, Borys Pronobis, Bożena Rojewska, 
Krystyna Siejna, Małgorzata Smoleń, Witold Witkowicz, Bartosz Wydra] 
 
Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 4.1. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą do przedstawiciela inicjatorów 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia apelu o sprawie uniknięcia 
niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorządów o przedstawienie ww. dokumentu.  

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/Sprawozdanie%20RMS%202015.pdf
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Radny Marek NOWARA stwierdził, że intencją nie jest sprzeciw wobec pomysłu podniesienia kwoty 
wolnej od podatku. Nie zgadzamy się jednak na to by negatywne skutki finansowe tej decyzji były 
ponoszone przez samorządy. Z wyliczeń wynika, że miasto Katowice może stracić na tym nawet do 
90 mln zł. W związku z tym zrodził się pomysł by zaapelować do władz państwowych o podjęcie 
kroków, które miałyby zrekompensować te straty. Taką uchwałę podjął Sejmik Województwa 
Śląskiego. Jako inicjatorzy tego projektu chcemy by również Rada Miasta Katowice podjęła taką 
uchwałę. Podobne kroki są podejmowane w Chorzowie, w Rudzie Śląskiej, w Mysłowicach 
i w Rybniku. Sama uchwała ma stanowić apel. W uzasadnieniu podajemy kwoty, o które według 
naszych wyliczeń będą stratne samorządy. W największym stopniu dotyczy to Katowic w mniejszym 
stopniu dotyczy to innych miast województwa. Stąd apel do władz państwowych by nie obarczały 
jedynie samorządów tymi skutkami. Budżet państwa sobie radzi wprowadzając pomysły nowych 
podatków, które zasilą tylko i wyłącznie budżet państwa nie będą one w żaden sposób 
przekazywane samorządom.      
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER dodał, że do Komisji skierowane zostało również 
stanowisko Prezydenta Miasta dotyczące omawianego projektu. Pan Prezydent proponuje 
rozważenie wprowadzenia przed treścią apelu w miejsce projektu uchwały tytułu „Apel Rady 
Miasta Katowice z dnia... do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie uniknięcia 
niekorzystnych zmian w strukturze finansowania samorządów” oraz zmianę podstawy prawnej „Na 
podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta Katowice, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu 
Miasta Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r., poz. 5820)”.  
 
Radny Marek NOWARA stwierdził, że przyjmuje te uwagi i proponuje je, jako autopoprawkę do 
przedmiotowego projektu.     
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że lobbowanie na rzecz 
odpowiednich zmian miasto czyni poprzez organizacje, których jest członkiem, a w szczególności 
poprzez Unię Metropolii Polskich. Od wielu lat czujemy, że nasza efektywność dochodów spada. 
W ubiegły poniedziałek jednak Minister Finansów Pan Paweł Szałamacha zaprosił przedstawicieli 
samorządów do dyskusji w tym zakresie. Jest to trudny problem, który wspólnie musimy rozwiązać. 
Zapewniono nas, że te zmiany nie zostaną wprowadzone ad hoc w jednym roku 8000 zł. Spotkanie 
to była bardzo merytoryczna rzeczowa dyskusja z której wynika, że rząd myśli o tym w jaki sposób 
zrekompensować samorządom poniesione straty może nie w całości ale w części. Pani Skarbnik 
stwierdziła, że na wystąpienie z apelem zawsze jest czas. Nie należy psuć tej dobrej atmosfery, 
która się wytworzyła w związku z negocjacjami. Nawet inicjatorzy apelu twierdzą, że podniesienie 
kwoty wolnej od podatku do 8000 zł to słuszny postulat. Gdyby ona była sukcesywnie podnoszona 
przez poprzednie lata nie stalibyśmy obecnie przed faktem, że na dzień dzisiejszy jest to 8000 zł. 
Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą by nie wprowadzać w te rozmowy merytoryczne z administracją 
rządową niepotrzebnych apeli. Pani Skarbnik wyraziła nadzieję, że znajdzie się jakieś sensowne 
rozwiązanie, które nie zburzy finansów samorządów, bo rząd doskonale wie, że to samorządy są 
jedynymi beneficjentami, którzy mogą sensownie wykorzystać środki z następnej perspektywy. By 
móc to jednak uczynić muszą mieć określoną wiarygodność kredytową, co wiąże się 
z zabezpieczeniem odpowiedniej nadwyżki operacyjnej. Kwota wolna od podatku będzie rzutowała 
na wysokość nadwyżki operacyjnej.  
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że osoby prywatne się cieszą tą zmianą, ponieważ będą miały 
trochę lepszą sytuację finansową, bo do tego się to sprowadzi. Radni, jako osoby związane 
z miastem będziemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób ten deficyt załatać. Pan radny 
stwierdził, że Rada Miasta nie jest tym gremium, które powinno takie polityczne apele 
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wystosowywać. Pan radny podkreślił, że bez względu na to, co Rada w tym zakresie zrobi to i tak 
zostanie to upolitycznione, przeciwko czemu Pan radny chciałby zaprotestować. Pan radny zapytał 
czy możemy określić czas, kiedy decyzje, o których wspomniała Pani Skarbnik zostaną podjęte i czy 
pojawiają się informacje, na jaką rekompensatę mogą liczyć samorządy i z czym się będziemy 
musieli zmierzyć w momencie wprowadzenia tych przepisów.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że pomysłodawcą tego by 
podwyższyć kwotę wolną od podatku był Pan Minister Paweł Szałamacha. We wstępnych 
projektach szacowane było to jednak na 10 lat. W związku jednak z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego rozstrzygnięcie tego problemu musi być do września tego roku. Prawdopodobnie 
będzie to rozłożone na trzy lata. Jeżeli chodzi o rekompensaty nie było żadnych deklaracji. To było 
wsłuchanie się w problemy samorządów. Pan Minister wspomniał, że będą się pokazywały nowe 
źródła danin. Ale na konkrety było jeszcze za wcześnie. Było to, bowiem pierwsze spotkanie ze 
stroną samorządową. 
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że przygotowany apel jest przedwczesny, dlatego że nie znamy 
jeszcze nawet harmonogramu wprowadzenia zwiększenia kwoty wolnej od podatku ani nie znamy 
propozycji ewentualnej rekompensaty dla samorządów. Pani radna zauważyła, że w apelu 
popieramy negatywne stanowisko Sejmiku Województwa Śląskiego. Jeżeli Rada Miasta Katowice 
chce podjąć jakiś apel to podejmuje go w swoim imieniu i nie jeden taki apel był już podejmowany. 
Pani radna jako Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła się z prośbą do inicjatorów projektu by radni 
pracowali we własnym gronie nie dając się ponieść emocjom, by umieli rozsądnie popatrzeć na 
własną samorządność i dbali o miasto w obszarze swojego doświadczenia i zdroworozsądkowego 
patrzenia na to miasto. Wszystkie zgłaszane przez radnych inicjatywy są cenne, ale należy patrzeć 
na nie przez pryzmat dobra naszego miasta.              
               
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER w nawiązaniu do tego, co powiedziała Pani radna 
Krystyna Siejna stwierdził, że zapis §1 sugeruje by Rada Miasta poparła wniosek Sejmiku, którego 
nawet nie zna. 
 
Radny Marek NOWARA odnosząc się wypowiedzi swoich przedmówców stwierdził, że przedłożony 
dokument to jest projekt, zatem wszelkie uwagi, co do treści mogą być dyskutowane 
i wprowadzane. Pan radny odnosząc się do wypowiedzi Pani Skarbnik stwierdził, że taki apel nie 
zaszkodzi. W przekonaniu projektodawców należy wykonać ten krok szybko by rząd wiedział, że nie 
jesteśmy bierni wobec zakładanych działań. Pan radny podtrzymuje stanowisko by apel został 
podjęty, a tym samym wysłany jasny sygnał z miasta Katowice, co być może spowoduje, że inne 
samorządy pójdą naszym śladem i ten nasz głos nie będzie odosobniony. 
 
Radny Michał LUTY stwierdził, że Pan radny Marek Nowara nie przypadkowo został wydelegowany, 
jako radny sprawozdawca tego projektu. Pan radny nie ma bowiem świadomości tego co się działo 
w poprzednich latach. Różne uchwały były podejmowane różne tez były działania, że strony rządu 
bardziej lub mniej przychylne samorządom. Wówczas Rada Miasta Katowice nie wchodziła 
w politykę. Pan radny stwierdził, że dobro miasta leży mu na sercu czego jego zdaniem nie można 
powiedzieć o wnioskodawcach omawianego apelu. Pan radny podkreślił, że należy odejść od 
nadmiaru polityki na szczeblu lokalnym.  
 
Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że Pan radny Michał Luty sugerując odejście od polityki 
wchodzi w nią przy każdej swojej wypowiedzi w ostatnich miesiącach. Zdaniem Pana radnego 
przekracza tym samym pewne granice. Odnosząc się do wypowiedzi Pani Skarbnik Pan radny 
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stwierdził, że zdaniem Pani Skarbnik podniesienie kwoty wolnej od podatku powinno było być 
dokonywane sukcesywnie. Tymczasem była procedura nadmiernego deficytu nałożona na Polskę 
przez Radę UE i w związku z tym nie było to możliwe.  Obecny rząd polski odziedziczył taki budżet, 
który podobno w zakresie wydatków da się zwiększyć o 40 mld zł. To również należy mówić głośno, 
że ta sytuacja jest dosyć dobra i dzięki temu rząd polski ma możliwość dość szerokiego pola 
manewru. Pan radny zasugerował, by trzymać obiektywizm w swoich wypowiedziach. 
 
Radny Marek NOWARA stwierdził, że nie może odnieść się do tego, co się działo kiedyś, ponieważ 
w radzie zasiada dopiero pierwszą kadencję, natomiast w jego przekonaniu sugerowanie, że działa 
z innych pobudek niż dobro miasta jest nie na miejscu.              
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że kwota wolna od podatku nie 
była waloryzowana od 2002 roku a jak była waloryzowana to w minimalnym zakresie. Pani Skarbnik 
stwierdziła, że jej wypowiedź nie wchodziła sferę polityki a jedynie miała za zadanie zwrócić uwagę 
na problem.   
 
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 przyjęcia apelu o sprawie uniknięcia niekorzystnych zmian w strukturze finansowania 
samorządów, w głosowaniu: 3 głosy „za”, 5 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących 
się” - zdecydowała, iż przedmiotowy projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii. 
 
[ZA: Maciej Biskupski, Marek Nowara, Witold Witkowicz; PRZECIW: Jerzy Forajter, Michał Luty, 
Borys Pronobis, Krystyna Siejna, Bartosz Wydrap; WSTRZYMAŁA SIĘ: Bożena Rojewska, Małgorzata 
Smoleń] 
 
Ad. 4.2. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do projektu 
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie: uchylenia uchwały nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice 
z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności 
i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice. Pan Przewodniczący 
przypomniał, że projekt ten stanowi również inicjatywę uchwałodawczą grupy radnych. Do ww. 
projektu uchwały wpłynęło stanowisko Prezydenta Miasta Katowice.  
 
Radny Witold WITKOWICZ wyjaśnił, że jako przedstawiciel inicjatorów tego projektu zapoznał się 
ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Katowice w powyższym zakresie. Z większością uwag 
inicjatorzy się zgadzają. W kwestii podstawy prawnej zostaną wprowadzone poprawki, które Pan 
Prezydent sugeruje, jako autopoprawki projektodawców. Autorzy projektu wystąpią również 
o podjęcie konsultacji społecznych tego projektu uchwały i prawdopodobnie zmienią datę 
obowiązywania tej uchwały. W tej kwestii nie zgadzają się bowiem ze stanowiskiem Pana 
Prezydenta by był to 1 stycznia 2017 roku. Projektodawcy chcieliby, by ta uchwała zaczęła 
obowiązywać wcześniej. Będziemy zatem namawiać Pana Prezydenta by rozważył wprowadzenie 
tej uchwały od połowy obecnego roku.     

  

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy  KKoommiissjjii  PPaann  JJeerrzzyy  FFOORRAAJJTTEERR poinformował, że posiedzeniu uczestniczy 
przedstawiciel katowickich kupców. W związku z powyższym zaproponował, by przedstawił on 
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stanowisko strony społecznej w powyższym zakresie.  
  
Pan F G przedstawiciel katowickich kupców stwierdził, że kupcy z terenu Katowic chcieliby by Rada 
Miasta Katowice przychyliła się do ich wniosku, gdyż przy obecnej konkurencji ze strony sieci 
handlowych, jednostek handlowych wielkopowierzchniowych opłaty targowe dla małych 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą są zbyt wysokie. Pan Gładysz wyjaśnił, że 
swoją działalność prowadzi od 20 lat na Placu Miarki w Katowicach, ale obecne opłaty przerastają 
zyski. Pan Gładysz stwierdził, że rozumie, iż wpływy z opłaty targowej to jest znaczny zastrzyk dla 
finansów miasta, ale zwrócił się z prośbą, by Rada Miasta Katowice targi detaliczne zwolniła, z tej 
opłaty lub ją zminimalizowała.      
 
Pan Grzegorz ŻĄDŁO – przedstawiciel mediów zapytał, na jakiej podstawie miałoby się odbywać 
pozycjonowanie miejsca przysługującego handlującym na targowiskach. W sytuacji, kiedy nie 
będzie opłat nie będzie finansowej ewidencji. Jak zatem będzie wyglądała kolejność przyznawania 
miejsc na targowiskach miejskich poszczególnym osobom by nie było tzw. wolnej amerykanki.  
 
Radny Witold WITKOWICZ wyjaśnił, że już dzisiaj istnieje taka ewidencja prowadzona nie tylko 
w oparciu o opłatę targową, ale również w oparciu o istniejące umowy zawarte z poszczególnymi 
handlarzami. To jest kwestia czynszu, opłat eksploatacyjnych. Zarząd Targowisk Miejskich może 
w taki sposób kierować handlem na podległych sobie targowiskach i ma kontrolę nad tym, co się 
dzieje.     
 
Pan Grzegorz ŻĄDŁO – przedstawiciel mediów stwierdził, że jeżeli ktoś nowy chciałby przyjść 
handlować właściwie nie maiłaby możliwości wejścia. Zwalniając podmioty z opłat stwarzamy 
nieuczciwą konkurencję. Zostawiając mu miejsce zwalniamy podmiot z opłat, a ktoś nowy nie ma 
możliwości wejścia, bo przyjmujemy, że obowiązują umowy, wcześniej zawarte.   
 
Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że z informacji, jakie posiada wynika, że by móc handlować 
trzeba podpisać umowę z Zakładem Targowisk Miejskich, więc tak czy inaczej jest to 
ewidencjonowane. 
 
Pan Grzegorz ŻĄDŁO – przedstawiciel mediów stwierdził, że w jego przekonaniu byłyby 
preferencje dla osób, które już handlują, bo mają podpisaną umowę. Zwolnione byłyby one z opłat, 
więc tworzymy zdaniem Pana redaktora nieuczciwą konkurencję dla osób, które np. w sklepie obok 
płacą czynsz. 
 
Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że w porównaniu ze sklepami to rzeczywiście można ten tok 
rozumowania przyjąć pod warunkiem, że rzeczywiście to w tak znaczący sposób uprzywilejowałoby 
kupców na targowiskach. Natomiast w tej chwili jest sytuacja odwrotna, dlatego w taki sposób 
prujemy wyrównać ta negatywna sytuację, w której są kupcy i doprowadzić do wyrównania szans 
w szczególności w porównaniu z wielkopowierzchniowymi sklepami. Jeśli chodzi o dzierżawców 
innych niż na targowiskach to jest odrębna kwestia. Tutaj trzeba by było się zająć ewentualnie 
kwestią rozważenia obniżenia czynszu w tych miejscach gdzie miasto jest dysponentem lokali. 
Mogłoby to nastręczyć jakiś trudności konkurencyjnych, ale tak naprawdę wygranymi są sklepy 
wielkopowierzchniowe. By wyrównywać szanse drobnych przedsiębiorców w tym właśnie kierunku 
powinniśmy pójść, a ta uchwała jest takim krokiem. 
 
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że z informacji, jakie uzyskała od kupców wynika, że opłata 
targowa i czynsz to nie jest to samo. Osoby, które handlują na targowiskach również opłacają 
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czynsz za miejsca na placu, którym zarządza określona firma. Czasami ta opłata targowa jest 
połączona z czynszem i handlujący nie mają świadomości nawet ile ta opłata wynosi. Jeśli zatem 
nastąpiłoby zwolnienie z tej opłaty targowej to również czynsz powinien być pomniejszony. Jeśli 
chodzi o osoby, które nie mają swoich budek na placu targowym tylko mający mobilne punkty 
handlowe oni również opłacają opłatę targową. 
 
Pan F G przedstawiciel katowickich kupców stwierdził, że wszyscy, którzy handlują są 
koncesjonowani. Każdy sprzedawca ma kasę fiskalną, a dla nas te opłaty dzienne to jest dodatkowy 
czynsz. My płacimy czynsz za dzierżawę za wystawę za dostawę, za eksploatację. 
W jednym czynszu jest pięć opłat plus ta opłata targowa. 15-25 zł dziennie to na miesiąc daje 500-
600 zł. W ciągu 20 lat doszło ponad 90 sieci handlowych w Katowicach. Oni mają parkingi i całą 
infrastrukturę. U nas nie ma parkingów, co chwilę zamyka się ulicę w celach remontowych. Zarobek 
się zmniejsza a płacić trzeba.       
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że mamy tego typu sytuację, że jest 
deklaracja Pana radnego Witolda WITKOWICZA, że dokument, który do nas wpłynął zostanie 
zmodyfikowany po części zgodnie z sugestiami Pana Prezydenta po części zgodnie ze stanowiskiem 
inicjatorów projektu. W świetle powyższego Komisja nie ma dokumentu, nad którym by mogła dziś 
głosować. Pan Przewodniczący zaproponował zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 
 
Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że tak czy inaczej przed nami konsultacje społeczne, także 
rzeczywiście możemy nie glosować tego dzisiaj. Chyba, że Pan Przewodniczący podda pod 
głosowanie taki projekt uchwały, jaki zadeklarował. Z autopoprawkami wynikającymi ze stanowiska 
Pana Prezydenta oraz datą wejścia w życie 1 lipca 2016 rok.             
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że nie wiemy, jaki będzie wynik konsultacji 
społecznych. Musimy czekać na ich wynik, ponieważ ten projekt może ulec zmianie.  
 
Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że wstępnie Jego deklaracja jest wiążąca, co do tych zmian, 
które wprowadził. Jeśli Pan Przewodniczący uzna, że rzeczywiście należy ten projekt zdjąć dzisiaj to 
chciałby by był to wniosek Pana Przewodniczącego.   
 
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że dajemy to pod konsultacje społeczne, ale dobrze by było 
już mieć opinię Komisji czy Rady Miasta w tym zakresie.    
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że jest to trochę wbrew procedurom. 
W pierwszej kolejności powinny być konsultacje społeczne, później modyfikacja projektu, 
następnie opinia Komisji Budżetu, a wieńczy całą procedurę uchwała Rady Miasta. Gdybyśmy to 
dzisiaj poddali pod głosowanie przed konsultacjami to wychodzimy przed szereg i uniemożliwiamy 
konsultantom społecznym wnoszenie uwag, które będą ewentualnie uwzględnione. Ze względów 
proceduralnych należy ten projekt dziś zdjąć z porządku obrad. Jesteśmy do tego przychylnie 
nastawieni tylko chcemy by dochowane zostały wszystkie procedury.            
 
Radny Witold WITKOWICZ zwrócił uwagę, że bardzo długo czekaliśmy na stanowisko Pana 
Prezydenta. Cieszy fakt, że jest ono wyważone i przychylnie podchodzi do tego problemu. Jeżeli 
jednak radni zgłaszają jakąś inicjatywę uchwałodawczą, która w rezultacie musi być poddana 
konsultacjom społecznym to należy rozważyć ewentualne zmiany w obowiązujących regulaminach, 
by tej procedurze pooddawać je z automatu. Trochę czasu już upłynęło tak naprawdę my ten czas 
straciliśmy, bo mogliśmy dyskutować na poprzednich posiedzeniach, a na dzień dzisiejszy te 
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konsultacje mogłyby być zakończone. Niestety zanim te wszystkie procedury wypełnimy minie 
znowu trochę czasu. Jest to warte rozważenia na Komisji Organizacyjnej, by to jakoś rozwiązać na 
przyszłość. Pan radny zasugerował, by nad projektem procedować na kolejnym posiedzeniu Komisji 
i na kolejnej Sesji w marcu.      
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że Biuro Rady Miasta musi wywiesić projekt inicjatywy 
uchwałodawczej do konsultacji społecznych. My tego projektu nie mamy.  Pani radna zwrócił a się 
z prośbą do autorów omawianej inicjatywy o przygotowanie takiego projektu uchwały, który 
konsumowałby i merytoryczne uwagi Pana Prezydenta, ale również te sugestie, które Państwo chcą 
zachować. Wówczas ten egzemplarz pójdzie do konsultacji społecznych. Zakończą się konsultacje 
społeczne i wówczas dopiero Komisja Budżetu może procedować nad skonsultowanym projektem 
uchwały. Tak jak to się dzieje w przypadku innych uchwał wymagających konsultacji społecznych. 
Nie kierujemy do prac w Komisjach stałych uchwał, które nie są skonsultowane.           
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poddał pod głosowanie wniosek o odłożenie do czasu 
zakończenia konsultacji społecznych procedowania nad projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie: uchylenia uchwały nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r. 
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice.  
  
Radni jednogłośnie - 9 głosów „za” - przychylili się do wniosku Pana Przewodniczącego.  
 
Ad. 4.3. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zmian budżetu miasta Katowice 
na 2016 rok dokonuje się poprzez: 
1. zwiększenie dochodów o kwotę 326.877 zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na realizację projektu „Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych 
w miejskich przedszkolach w Katowicach”. 

2. zmniejszenie dochodów o kwotę 326.877 zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na realizację projektu „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice”. 

3. zwiększenie wydatków o kwotę 16.995.748 zł z przeznaczeniem na: 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy strukturalnych 
„Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach 
w Katowicach” (EFS – 326.877 zł, wkład własny – 57.684 zł) w związku z dostosowaniem do 
kwoty wynikającej z aktualnego wniosku aplikacyjnego – 384.561 zł, 

 dotację podmiotową dla tworzonej z dniem 1 lutego 2016 r. instytucji kultury „Katowice – 
Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek” w związku z uchwałą nr 
XIX/363/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie połączenia Instytucji 
Kultury „Katowice – Miasto Ogrodów” w Katowicach oraz Centrum Kultury Katowice im. 
Krystyny Bochenek w Katowicach – 14.611.187 zł, 

 zwiększenie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację 
Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni 
Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową 
niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” w związku 
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z niewykorzystaniem w 2015 roku dotacji celowej – 2.000.000 zł. 
4. zmniejszenie wydatków o kwotę 14.995.748 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy strukturalnych 
„Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” (EFS – 326.877 zł, 
wkład własny – 57.684 zł) w związku z dostosowaniem do kwoty wynikającej z aktualnego 
wniosku aplikacyjnego – 384.561 zł, 

 dotację podmiotową dla instytucji kultury: „Katowice - Miasto Ogrodów” (11.015.987 zł) 
oraz „Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek” (3.595.200 zł) w związku z ich 
połączeniem i utworzeniem z dniem 1 lutego 2016 r. nowej instytucji kultury – 14.611.187 
zł. 

5. zwiększenie przychodów o kwotę 2.000.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych. 

 
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 budżetu miasta Katowice na 2016 rok, w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
[ZA: Maciej Biskupski, Jerzy Forajter, Michał Luty, Marek Nowara, Borys Pronobis, Bożena Rojewska, 
Krystyna Siejna, Małgorzata Smoleń; WSTRZYMAŁ SIĘ: Witold Witkowicz; NIE GŁOSOWAŁ: Bartosz 
Wydra] 
 
Ad. 4.4. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-
2035. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035, 
jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
[ZA: Maciej Biskupski, Jerzy Forajter, Michał Luty, Marek Nowara, Borys Pronobis, Bożena Rojewska, 
Krystyna Siejna, Małgorzata Smoleń, Witold Witkowicz; NIE GŁOSOWAŁ: Bartosz Wydra] 
 
Ad. 4.5. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na 
rok 2016 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków. 



- PROJEKT -  

16 

Imienne wyniki głosowania wygenerowane z systemu eSesja.pl  

Kierownik Biura Konserwatora Zabytków Pan Bolesław BŁACHUTA wyjaśnił, że dotacje z budżetu 
Miasta Katowice na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków przyznawane są zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/792/05 Rady Miasta 
Katowice z dnia 21 marca 2005 r. określającą zasady ich udzielania. W podziale środków 
finansowych na 2016 rok z przeznaczeniem na ww. dotacje, uwzględniony został następujący 
wnioskodawca planujący do realizacji prace przy obiekcie zabytkowym z terenu miasta Katowice 
a mianowicie Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach – dotacja 
w wysokości 400.000,00 PLN z przeznaczeniem na: remont konserwatorski elewacji nawy głównej 
i schodów od strony wschodniej oraz remont fragmentu elewacji północno-wschodniej w strefie 
wejścia wraz z odwodnieniem dachu. Obiekt podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i wpisany 
jest do rejestru zabytków województwa śląskiego. Budowę katedry Chrystusa Króla w Katowicach 
rozpoczęto w 1927 r. wg projektu arch. Z. Gawlika i F. Mączyńskiego. W 1938r. zakończono budowę 
prezbiterium, które stanowiło kościół tymczasowy. W 1945 r. wznowiono prace przy budowie. 
Konsekracji katedry dokonano w 1955 r. Monumentalny gmach wzniesiony w stylu o cechach 
klasycystycznych stanowi najokazalszy zabytek architektury sakralnej na terenie Katowic. Z racji 
wybitnych wartości kulturowych wystąpiono także z wnioskiem o uznanie obiektu za Pomnik 
Historii. Konieczność przeprowadzenia remontu konserwatorskiego elewacji nawy głównej 
i schodów od strony wschodniej a także remont elewacji północno-wschodniej wynika 
z występujących licznych uszkodzeń, zanieczyszczeń i zabrudzeń powierzchni kamienia 
(wpływających na postępującą destrukcję) oraz nieprawidłowości elementów konstrukcyjnych. 
Pylon lewy przy schodach wejścia głównego został poddany pracom konserwatorskim w 2010 roku. 
W 2013 wykonano prace remontowo-konserwatorskie kamiennej elewacji oraz schodów – nawa 
główna, ściana zachodnia. W 2014 roku przeprowadzono prace remontowo-konserwatoraskie 
elewacji północnej wraz z elementami strefy wejścia – ścianami bocznymi, kolumnami, 
architrawem i tralkami nad gzymsem wieńczącym. W 2015r. prace obejmowały kamienną elewację 
strefy wejścia głównego wraz ze schodami i prawym pylonem oraz trzy pary drzwi wejścia 
głównego do świątyni. Planowane do przeprowadzenia w roku bieżącym prace stanowią 
kontynuację (etap IV) rozpoczętego w latach poprzednich remontu konserwatorskiego elewacji 
katedry, który wymaga zakończenia. 
 
Radny Marek NOWARA stwierdził, że słusznym jest by dotować katedrę Chrystusa Króla, która jest 
wizytówką miasta. Pan radny stwierdził, że całą kwotę przeznaczoną na prace konserwatorskie 
przeznaczamy jednak tylko na jeden obiekt, czy nie warto było rozważyć finansowania kliku innych 
obiektów. Pan radny zapytał skąd decyzja o dotowaniu tylko tego jednego obiektu.  Jaki jest 
procent dotacji w stosunku do całości kosztu.  
 
Kierownik Biura Konserwatora Zabytków Pan Bolesław BŁACHUTA wyjaśnił, że proponowany 
udział dotacji w całości zadania to jest 18,56%. Wartość zadania według wniosku i według 
kosztorysu złożonego to 2 155 030,91 zł.  Zatem procent dotacji jest stosunkowo niewielki przy 
udzielanych również poprzednio dotacjach z budżetu miasta. W sumie były złożone cztery wnioski. 
Katedra została wybrana, ponieważ jest to kontynuacja prac. Jest to obiekt użyteczności publicznej, 
który stanowi bardzo ważną dominantę w krajobrazie miasta. Trzy pozostałe wnioski dotyczyły 
remontu elewacji w kamienicach przy ul. 3 Maja 40, Słowackiego 22 oraz wymiany więźby 
dachowej i pokrycia dachowego – zakończenie tej inwestycji na kościele św. Jana i Pawła 
Męczenników na Dębie. Wydawało się, że rozdrabnianie tej stosunkowo niewielkiej kwoty z uwagi 
na szczupłość budżetu nie zapewni zrealizowania tych pozostałych zadań. Tym bardziej, że 
wspólnota mieszkaniowa z kamienicy przy ul. 3 Maja złożyła dwa wnioski. Jeden na kwotę blisko 
600 000,00 zł tj. 80% realizacji zadania, a drugi na kwotę ponad 400.000,00 zł to jest również 80% 
realizacji zadania. Nie byliby zadowoleni gdyby ta kwota była relatywnie mniejsza i nie 
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gwarantowałby wykonania tych prac w całości.  
 
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że budżet wynosi 400.000,00 zł i w całości przekazywany jest 
na katedrę Chrystusa Króla. Pani radna zawróciła uwagę, że Kościół św. Jana i Pawła Męczenników 
na Dębie jest kościołem zabytkowym. Wiele prac zostało już tam zrobionych, ale dobrze by było 
zakończyć wszystkie prace jak najszybciej. Pani radna zapytała czy nie ma możliwości pozyskania 
dodatkowych środków z budżetu na prace konserwatorskie. Mówimy tu dziś o 400.000,00 zł, 
podczas gdy GKS GieKSa dostaje 6.000.000,00 zł.  
 
Kierownik Biura Konserwatora Zabytków Pan Bolesław BŁACHUTA wyjaśnił, że jeśli mówimy 
o kościele św. Jana i Pawła Męczenników na Dębie to faktycznie ten remont nie został zakończony. 
Do wyremontowania pozostała centralna partia dachu z sygnaturą. Kościół ten w poprzednich 
latach dostawał dotacje z budżetu miasta i to znacznej wysokości. Bardzo duża była pomoc ze 
strony miasta w remoncie całego dachu i wymiany więźby. W trakcie remontu okazało się bowiem, 
że ta więźba jest w takim stanie, że należy ja wymienić. Kościół ten był zawsze uwzględniany i duże 
kwoty na remont dachu w latach poprzednich otrzymywał. Teraz budżet jest nieco mniejszy. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że mimo wniosku Komisji z ubiegłego roku 
o zwiększenia w budżecie miasta Katowice na 2016 rok środków przeznaczonych na dotacje na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków do wysokości 1 mln zł, budżet ten nie uległ zwiększeniu. Pan Przewodniczący stwierdził, 
że po kościele św. Jana i Pawła Męczenników na Dębie widać, że przeznaczone zostały na niego 
znaczne środki. Kościół ma całkowicie odnowioną elewację. 
 
Radny Borys PRONOBIS zapytał, o jaką kwotę dotacji wystąpił kościół św. Jana i Pawła 
Męczenników na Dębie. 
 
Kierownik Biura Konserwatora Zabytków Pan Bolesław BŁACHUTA wyjaśnił, że kościół ten 
wystąpił o kwotę 210.000,00 zł tj. ponad 79% kosztów realizacji całego zadania.   
 
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 dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2016 na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 
jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
[ZA: Maciej Biskupski, Jerzy Forajter, Michał Luty, Marek Nowara, Borys Pronobis, Bożena 
Rojewska, Krystyna Siejna, Małgorzata Smoleń, Witold Witkowicz; NIE GŁOSOWAŁ: Bartosz Wydra] 
 
Ad. 5. Korespondencja. 
 
Ad. 5.1. Odpowiedź na wniosek radnego Witolda Witkowicza dotyczący podmiotów 

bezpośrednio i pośrednio płacących opłatę targową obowiązującą na terenie miasta 
Katowice. 

 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160105.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160105.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160105.pdf
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek 
radnego Witolda Witkowicza dotyczący podmiotów bezpośrednio i pośrednio płacących opłatę 
targową obowiązującą na terenie miasta Katowice. 
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad. 5.2. Odpowiedź na pismo Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów 

Stróżów w sprawie ujęcia w planie budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego 
Klubu Młodzieżowego. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na pismo 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów w sprawie ujęcia w planie 
budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.  
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad. 5.3. Uchwała Nr 4200/III/5/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości 
sfinansowania deficytu w kwocie 115.892.507 zł, przedstawionego w uchwale 
budżetowej na 2016 rok Miasta Katowice. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym uchwałę Nr 4200/III/5/2016 
z dnia 4 stycznia 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 115.892.507 zł, przedstawionego 
w uchwale budżetowej na 2016 rok Miasta Katowice. Pan Przewodniczący stwierdził, że w art. 246 
ust. 2 ustawy o finansach publicznych nakazuje się by opinie RIO były podawane do publicznej 
wiadomości w ciągu 7 dni. Jak ten wymóg ustawowy jest spełniony i gdzie to jest publikowane. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że opinie są publikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej katowickiego magistratu w ustawowym terminie.     
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad. 5.4. Uchwała Nr 4200/III/6/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku III Składu Orzekającego 

regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości 
planowanej kwoty długu Miasta Katowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych 
zobowiązań.  

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym uchwałę Nr 4200/III/6/2016 
z dnia 4 stycznia 2016 roku III Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Katowice, wynikającej 
z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.  
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad. 5.5. Pismo Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 10 Katowice Dąb z prośbą 

o zwiększenie środków finansowych pochodzących z Budżetu Obywatelskiego dzielnicy 
Dąb z 2014 roku, a dotychczas niewykorzystanych. 

 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160107_0005.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160107_0005.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160107_0005.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160108.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160108.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160108.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160108.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160108_0001.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160108_0001.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160108_0001.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160108_0001.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160118.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160118.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/21.01.2016/CCF20160118.pdf
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym pismo Przewodniczącego Rady 
Jednostki Pomocniczej nr 10 Katowice Dąb z prośbą o zwiększenie środków finansowych 
pochodzących z Budżetu Obywatelskiego dzielnicy Dąb z 2014 roku, a dotychczas 
niewykorzystanych. Pan Przewodniczący poinformował, że pismo to zostało skierowane do 
Prezydenta Miasta Katowice z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.  
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad. 6. Wolne wnioski. 
 
Radny Borys PRONOBIS odnosząc się do ostatniego pisma przedstawionego przez Pana 
Przewodniczącego w korespondencji stwierdził, że mieszkańcom Dębu zostało aż 300 tys. zł do 
wykorzystania, czyli 90% całej kwoty, na którą mogli głosować w 2014 roku. Obietnica składana 
przez wiele osób z miasta stanowiła, że ta kwota przejdzie na Budżet Obywatelski roku 2016.    
 
Przewodniczący Jerzy FORAJTER stwierdził, że były czynione takie przymiarki, aby z tym poślizgiem 
2 letnim po rozliczeniu budżetu te pieniądze do dzielnicy wróciły. Pan Przewodniczący dodał, że 
należy poczekać na stanowisko Pana Prezydenta w tym zakresie.    
 
Radny Maciej BISKUPSKI wyjaśnił, że w jednym z głosowań nad projektem uchwały omyłkowo 
zagłosował „za” chociaż słownie wyraził swój sprzeciw wobec tego projektu.   
 
Wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący 
stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER podziękował Radnym za aktywność podczas obrad 
Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie wyczerpujących 
wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień oraz przedstawicielom firmy MW Concept Sp. z o.o. 
za prezentację systemu eSesja i pomoc podczas obrad.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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