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BRM.0012.3.8.2016.KJ-K  
 
Protokół Nr 8/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
Data posiedzenia: 08.09.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:10 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 10 ogółem).  
 
 
Zaproszeni goście: 
  

1. Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK  
2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 
3. Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta Pani Dorota KAMIŃSKA 
4. Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA 
5. Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK 
6. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 
7. Kierownik Referatu Ulg, Orzecznictwa i Kontroli Podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat 

Lokalnych Pani Karolina GORCZYCA  
8. Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Pan 

Konrad WRONOWSKI 
 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 
 

1. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – katowice24.info 
 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Opiniowanie projektów uchwał. 

2.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniający uchwałę w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu 
budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. 

 Odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 21.07.2016 r. w sprawie nowelizacji uchwały 
Rady Miasta Katowice z dnia 21 czerwca 2010 r. nr LX/1222/10 w sprawie trybu prac 
nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu 
oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (z późn. 
zm.).  

2.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta 
Katowice. 

2.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
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umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach od pana J_ K_ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego 
lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia _/_. 

2.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia zadań realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

2.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa 
w nabyciu 3 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą 
lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 

2.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży 
lokali mieszkalnych położonych w Katowicach przy ul. Poniatowskiego _/_, Francuskiej _/_, 
Mikusińskiego _/_, Słonimskiego _/_. 

2.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty 
lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących 
dochód budżetu miasta Katowice. 

2.8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich 
części wybudowanych przed 1945r. położonych na terenie miasta Katowice, w których 
dokonano remontu elewacji. 

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

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

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2016 roku (art. 266 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych). 

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku. 

 Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta 
Katowice za I półrocze 2016 roku. 

 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na lata 
2016-2035 za I półrocze 2016 roku. 

 Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni 
funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku. 

 Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I 
półrocze 2016 r. 

3.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji 
o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, "Informacji 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 
za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 
wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”. 

4. Propozycje Komisji Budżetu do budżetu na rok 2017. 
5. Korespondencja. 
6. Wolne wnioski. 
________________________________________________________________________________  
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości 
oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad  
 
Radni, członkowie Komisji jednogłośnie – 5 głosów „za”- przyjęli proponowany porządek 
posiedzenia. 
 
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Projekt protokołu Nr 7/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 21.07.2016 r. był dostępny 
do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta 
Katowice w zakładce Komisja Budżetu Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa 
radnych poddał projekt ww. protokołu pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 7/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 21.07.2016 r. został przyjęty 
jednogłośnie – 5 głosów „za”.  
 
Ad. 2. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 2.1. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wyjaśnił, że przedłożony projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta 
Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych 
towarzyszących projektowi budżetu jest realizacją wniosku Komisji Budżetu Miasta, która w dniu 
21. 07.2016 r. wnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice, aby przy pierwszej nowelizacji uchwały 
proceduralnej wprowadził zmianę polegającą na dopisaniu w pkt. 3 p.pkt. 3 załącznika nr 2 
następującego tekstu: z zastosowaniem elementów budżetu zadaniowego. Następnie Pan 
Przewodniczący przedstawił zebranym rzeczony projekt uchwały.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK dodała w uzupełnieniu, że proponowana 
zmiana ma na celu usankcjonowanie istniejącego stanu – budżet tradycyjny jest prowadzony 
równolegle z budżetem zadaniowym. Jednocześnie mając na względzie fakt zróżnicowanego 
stopnia przygotowania dysponentów oraz brak dostępnej, ustalonej jednolitej klasyfikacji zadań, 
przyjmuje się, że prezentacja planowanych wydatków stanowiących uzasadnienie do projektu 
budżetu będzie obejmować wybrane elementy budżetu zadaniowego, a proces wdrażania 
narzędzia, jakim jest budżetowanie zadaniowe będzie w dalszym ciągu ewoluował. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że wniosek Komisji nie miał na celu 
usankcjonowanie elementów budżetu zadaniowego w uchwale Rady Miasta Katowice, która to 
Rada ustala treść materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Pan 
Przewodniczący przypomniał, że podczas dyskusji nad wnioskiem proponowano również 
wprowadzenie tekstu jednolitego uchwały proceduralnej, ze względu na to, że była ona już 
kilkakrotnie zmieniana. W przyszłości będzie, zatem trzeba rozważyć stworzenie tekstu jednolitego 
tego dokumentu.      
 
Wobec braku dalszych uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

http://www.katowice.eu/
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Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, 
szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budżetu, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
 
Ad. 2.2. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice. 
 
Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Pan Konrad 
WRONOWSKI wyjaśnił, że w związku z uchwaleniem tekstów jednolitych ustaw: ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym konieczna stała się zmiana treści Uchwały nr 
XXXIV/755/13 z dnia 6 marca 2013 r. Rady Miasta Katowice w zakresie wskazania aktualnych 
numerów Dzienników Urzędowych. Dodatkowo, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 24 września 
2010 r. o ewidencji ludności zgodnie, z którą kategoria „miejsca zameldowania” zastąpiona została 
„miejscem zamieszkania” zmianie uległy postanowienia § 10 Uchwały, a także § 1 ust. 1 pkt. d oraz 
§ 1 ust. 4 pkt. d Regulaminu uzyskania i korzystania z „karty mieszkańca”, „karty parkingowej” dla 
przedsiębiorców, „karty pojazdu elektrycznego” i abonamentu za postój pojazdu na zastrzeżonym 
stanowisku postojowym (kopercie) stanowiącym Załącznik nr 3 do Uchwały. W konsekwencji 
zgłaszanych wątpliwości korzystających ze strefy płatnego parkowania Miasta Katowice w zakresie 
interpretacji niektórych postanowień Uchwały w celu sprecyzowania ich treści zmianie uległy 
postanowienia: § 4, § 8 ust.1, § 12 ust.1 Uchwały oraz § 1 ust. 2 pkt. b, § 1 ust. 3, § 1 ust. 3 pkt. b, § 
1 ust. 4, § 3 ust. 2, § 5 ust. 1 oraz § 8 Regulaminu stanowiącego Załącznik nr 3 do Uchwały. Zmiana 
postanowień: § 1, § 2 ust. 1, § 2 ust. 2, § 3 ust. 1, § 5 ust. 1, § 5 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 Regulaminu 
poboru opłat w strefie płatnego parkowania Miasta Katowice (SPP) stanowiącego Załącznik nr 2 do 
Uchwały uzasadniona jest reorganizacją wewnątrz Działu Nadzoru Systemu Parkowania MZUiM 
w Katowicach w związku z wprowadzeniem w SPP Miasta Katowice do użytku parkomatów oraz 
w związku ze zmianą numeru rachunku bankowego MZUiM w Katowicach. Zmiana Załącznika nr 1 
do Uchwały oraz treści postanowienia § 2 ust. 1 Uchwały uzasadniona jest przebudową centrum 
Miasta Katowic oraz koniecznością aktualizacji mapy SPP Miasta Katowice. Ponadto po analizie 
potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania oraz jej użytkowników została 
wprowadzona usługa czasowego zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) w strefie 
płatnego parkowania, na którym postój pojazdu należącego do użytkownika stanowiska możliwy 
będzie w okresie nie dłuższym niż w godzinach od 8.00 do 17.30 (§ 7). Przedmiotowe rozwiązanie 
ma na celu "uwolnienie" miejsc parkingowych w strefie w godzinach, których korzystają z nich 
głównie osoby zamieszkałe na tym terenie. Ustalenie cen za korzystania ze stanowisk: czasowego 
oraz całodobowego zostało dokonane po analizie cen za usługę zastrzeżonego stanowiska 
postojowego w miastach województwa śląskiego oraz miastach wojewódzkich Polski. Konsultacje 
społeczne projektu uchwały zostały przeprowadzone za pośrednictwem Platformy konsultacji 
społecznych znajdującej się na stronie internetowej www.katowice.eu w dniach 18 lipca – 1 
sierpnia 2016 r. W trakcie trwania konsultacji żadna z organizacji pozarządowych działających na 
terenie miasta Katowice nie wniosła uwag do projektu uchwały. 
 

http://www.katowice.eu/


- PROJEKT - 

5 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy w związku z powyższym następuje zmiana 
w opłatach oraz w obszarze strefy płatnego parkowania?  
 
Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Pan Konrad 
WRONOWSKI wyjaśnił, że opłaty ulegają zmianie w zakresie  wspomnianej nowej usługi czasowego 
zastrzeżonego stanowiska postojowego (koperty) w strefie płatnego parkowania. Sama strefa nie 
ulega zmianie. 
 
Radny Bartosz WYDRA stwierdził, że powyższy projekt uchwały był już przedmiotem obrad Komisji 
Infrastruktury i Środowiska. Wówczas Pan radny zwrócił uwagę na kwestię braku możliwości 
naliczania minutowego za postój w strefie płatnego parkowania. Często zdarza się, że kierowcy 
mają tylko określaną ilość drobnych monet, które mogliby wykorzystać do parkowania np. na 30 
minut. Nie zawsze też mają potrzebę parkowania przez godzinę. Ponadto Pan radny poruszył 
problem braku możliwości wniesienia opłaty za parkowanie kartą bankomatową. Pan radny wskazał 
przykłady prywatnych parkingów w Katowicach, gdzie zarówno istnieje naliczanie minutowe jak 
również możliwość płatności kartą. Zdaniem Pana radnego w miejskich parkomatach również 
można by wdrożyć takie rozwiązania, jest to bowiem kwestia ich odpowiedniego zaprogramowania.    
 
Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Pan Konrad 
WRONOWSKI wyjaśnił, że obecnie mamy do czynienia z dualnym systemem pobierania opłat. 
W ramach wprowadzenia karty ŚKUP ustawione zostały w mieście parkomaty. Kiedy rozpoczynał 
się ich montaż MZUiM wniósł uwagę o możliwości opłacenia postoju za pomocą karty 
bankomatowej. Niestety parkomaty ŚKUP nie przewidywały takiej możliwości. Jeśli teraz 
chcielibyśmy wprowadzić taki dodatkowy system opłat miasto musiałoby ponieść znaczne nakłady 
finansowe. Pan Dyrektor dodała, że nie wie czy parkomaty ŚKUP będą tą dodatkową funkcję 
obsługiwały. Parkomaty zostały miastu podarowane przez KZK GOP i obowiązuje na nie pięcioletnia 
gwarancja. Zatem to KZK GOP opłaca ich działanie i serwisowanie, energie elektryczną, a miasto 
jedynie uzupełnia rolki do wydruku paragonów. Odnosząc się do kwestii naliczania minutowego, 
jeśli będzie taka wola Rady Miasta to MZUiM będzie próbował takie rozwiązanie wprowadzić. 
Jednak zdaniem Pana Dyrektora jest to bardo trudne ze względów logistycznych, ponieważ 
należałoby w parkomatach zmienić program. Obecnie ustawione są one zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta Katowice w zakresie płatnego parkowania, czyli pierwsza rozpoczęta godzina postoju 
kosztuje 2 zł. Te zmiany programowe również miasto by musiało opłacić. Ponadto parkingowi mają 
wydrukowane bilety. Według niepisanej zasady, jeśli samochód parkuje nie dłużej niż 10 minut 
parkingowi nie pobierają opłaty.        
 
Radny Bartosz WYDRA stwierdził, że nie jest to kwestia wysokości opłaty, a braku możliwości 
zapłacenia ilością pieniędzy, które kierowca akurat ma w kieszeni. Nie można zapłacić kartą, co 
znacznie ułatwiłoby pobór opłat. Co do umownych 10 minut, o których wspomniał Pan Dyrektor 
Pan radny stwierdził, że to nie działa, co sprawdził na własnym przykładzie. To co Pan Dyrektor 
mówi jest zatem dobrą praktyką natomiast jeden parkingowy nie jest w stanie sobie z tym 
poradzić, biorąc pod uwagę rotację samochodów. Pan radny stwierdził, że nie podoba mu się 
sformułowanie, że „radni uchwalili”. W tej chwili trwa dyskusja, wnoszone są uwagi do 
przedłożonego dokumentu uwagi, których na chwilę obecną wprowadzić się pewnie nie da, zatem 
radnym pozostaje tylko głosować za lub przeciw temu projektowi. Pan Dyrektor na następnym 
spotkaniu podniesie, że to radni uchwalili tą uchwałę, podczas gdy ani jej nie przygotowywali, ani 
też nie mają specjalnej możliwości jej zmiany.    
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Radny Marek NOWARA stwierdził, że docierają do niego słuchy, że parkingowi nie chcą pobierać 
opłat za parkowanie wskazując, że jest do tego parkomat. Tłumaczenie, że kierowca nie ma monet 
nie spotykały się ze zrozumieniem ze strony parkingowych. Pan radny stwierdził, że w regulaminie 
poboru opłat w strefie płatnego parkowania jest wyraźnie napisane, że do poboru opłat za postój 
pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania upoważnieni są sprzedawcy biletów 
parkingowych ubrani w wyróżniające się kamizelki z oznaczeniem „MZUiM Sprzedawca biletów 
parkingowych”.  W związku z powyższym, gdyby takie sytuacje się powtórzyły to powołując się na 
ww. regulamin parkingowi muszą taka opłatę przyjąć.    
 
Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Pan Konrad 
WRONOWSKI stwierdził, że jeśli takie zdarzenie miało miejsce to był to incydent. Parkingowy jest 
zobowiązany do poboru opłaty. Zatem takie przypadki należy zgłaszać, a sprawa zostanie 
wyjaśniona.   
 
Radny Marek NOWARA odnosząc się do kwestii nowej usługi czasowego zastrzeżonego stanowiska 
postojowego (koperty) w strefie płatnego parkowania zapytał czy będzie jakaś informacja, że 
miejsce jest zajęte tylko w określonych godzinach. Ponadto Pan radny poparł podnoszoną przez 
radnego Wydrę możliwość minutowego naliczania opłat za postój. Zdaniem Pana radnego dzięki 
takiemu rozwiązaniu byłaby większa rotacja samochodów na miejscach parkingowych.   
 
Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Pan Konrad 
WRONOWSKI wyjaśnił, że wprowadzenie minutowego parkowania zostanie tak jak już wcześniej 
wspomniał rozważone.  
 
Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że chciałby zaproponować rozszerzenie strefy płatnego 
parkowania o parking przy Stefie Kultury. Obecnie parkują tam głównie osoby pracujące 
w pobliskich biurowcach. Jeśli ktoś chce udać się stricte do Strefy Kultury z zamiarem zwiedzania 
Muzeum Śląskiego czy też uczestniczenia w koncertach w NOSPR, czy różnych eventach w MCK 
i Spodku to nie ma gdzie zaparkować. Bilety parkingowe dla osób korzystających z oferty Strefy 
Kultury byłyby anulowane wraz z zakupem biletu do ww. instytucji. Tak jak to ma miejsce 
w przypadku niektórych kin. Pan radny wyraził obawę, że gdy powstaną biurowce KTW to miejsc 
parkingowych w Strefie Kultury już w ogóle nie będzie, ponieważ te parkingi pod biurowcami KTW 
z pewnością nie będą w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich pracowników.    
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA stwierdził, że już od jakiegoś czasu trwają 
analizy tego rozwiązania, o którym wspomniał Pan radny. Temat jest jednak bardziej 
skomplikowany. Wyobraźmy, bowiem sobie, że zrobimy tam strefę płatnego parkowania i ona 
nałoży się na godziny popołudniowo – wieczorne, kiedy w tym obszarze odbywa się najwięcej 
imprez. Jeśli parkomat zaprogramujemy na wyjazd do 15 minut, to gdy ruszy określona liczba 
pojazdów do wyjazdu po konkretnej imprezie to każde otwarcie szlabanu spowoduje, że wyjazd 
będzie trwał kilkadziesiąt minut, a co za tym idzie bilet straci ważność. Oprócz tego postawienie 
tam parkomatów należałoby rozważyć pod kątem organizacyjnym, tak by były dostępne w różnych 
miejscach. Jest to duży parking. Ponadto należy wziąć również pod uwagę liczne dewastacje czy też 
próby kradzieży parkomatów. Pan Naczelnik podkreślił, że proponowane rozwiązania muszą być 
również uzgodnione z instytucjami, które w tej Strefie działają. Przygotowane w tym zakresie były 
już trzy opracowania, odbyły się też dwa spotkania. Temat jest zatem znany, ale należy go rozwiązać 
w sposób jak najbardziej przemyślany, by wprowadzenie opłat w tym rejonie nie stało się kością 
niezgody w mieście.   
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Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że w części zgadza się z argumentami przedstawionymi przez 
Pana Naczelnika. Pan radny zauważył jednak, że płatne parkowanie w mieście odbywa się w dni 
robocze od godziny 9.00 do 16.30, czyli tak jak są czynne biurowce. Większość imprez w NOSPR, 
MCK czy Spodku odbywa się po godzinie 17.00. Zdaniem Pana radnego nie byłoby tu problemu. 
Pracownicy biurowców płacą za parking w czasie pracy natomiast osoby korzystające z oferty Strefy 
Kultury po godzinie 16.30 już za ten parking nie płacą.   
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA stwierdził, że takie rozwiązanie również 
było już poddawane analizom. Pan Naczelnik dodał, że z posiedzenia Komisji Infrastruktury 
i Środowiska do Wydziału wpłynęły trzy wnioski do rozważenia, które pokrywają się z dzisiejszymi 
sugestiami Państwa radnych. O efektach analiz zostaną Państwo powiadomieni. 
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że zarówno na Koszutce jak i na os. Gwiazdy jest problem 
z parkowaniem. Co się stanie jak wprowadzimy strefę płatnego parkowania w Strefie kultury? 
Wszyscy kierowcy, którzy obecnie parkują w Strefie Kultury wjadą w ww. osiedla. Pan radny 
stwierdził, że będzie postulował o to by ten problem rozwiązać systemowo, a nie ad hoc 
rozszerzając strefę płatnego parkowania. W pierwszej kolejności należy, bowiem uregulować 
kwestię związaną z drogami publicznymi wewnętrznymi na Koszutce wprowadzając ograniczenia 
parkowania dla osób, które nie są mieszkańcami dzielnicy, a tym samym umożliwić parkowanie 
tym, którzy mieszkańcami tej dzielnicy są.  Zdaniem pana radnego o rozszerzeniu strefy płatnego 
parkowania możemy myśleć wówczas, kiedy będziemy mieli centra przesiadkowe. To pozwoli, 
bowiem dać alternatywę tym, którzy wjeżdżają do centrum miasta. Pan radny dodał, że aut 
wjeżdżających do Katowic jest kilkadziesiąt tysięcy dziennie. Zdecydowana większość to są 
samochody spoza Katowic. Warto się, zatem zastanowić nad ITS oraz wprowadzeniem płatnego 
wjazdu do Katowic i parkowania dla wszystkich tych, którzy są spoza Katowic. Jest to 
kontrowersyjne rozwiązanie, ale musimy w jakiś sposób ograniczać ruch w naszym mieście, 
ponieważ musimy dbać przede wszystkim o interesy mieszkańców naszego miasta, a nie zapewniać 
komfortowe warunki dojazdu do centrum miasta i bezpłatnego parkowania dla osób 
przyjeżdżających z miast ościennych. Pan radny zwrócił się z prośbą o daleko idącą ostrożność 
w podejmowaniu decyzji w tym zakresie. Należy mieć, bowiem świadomość tego, że mieszkańcy 
osiedla Gwiazdy i Koszutki ucierpią na tym w szczególności.      
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA stwierdził, że problemy poruszone przez 
Pana radnego są również brane pod uwagę, jeżeli chodzi o przygotowywaną analizę. Nie sztuką 
jest, bowiem zamknąć parking czy wprowadzić opłaty, tylko należy dać pewną alternatywę 
i zobaczyć, co się będzie w tej materii działo. Bez przygotowania jakiejkolwiek alternatywy w 
postaci uruchomienia pierwszego elementu przesiadkowego ograniczenie kwestii związanej 
parkowaniem w tej przestrzeni spowoduje przeniesienie się kierowców we wszystkie możliwe 
wolne miejsca, co dotknie to przede wszystkich mieszkańców naszego miasta.   
 
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że jeśli chodzi o Strefę Kultury to imprezy nie odbywają się 
tam tylko od godziny 17.00. MCK ma imprezy cały czas, Muzeum Śląskie również pracuje od rana.  
Pani radna zapytała, dlaczego parkomaty nie przyjmują banknotów? Zdaniem pani radnej, bo to 
chyba jedyny taki parkomat, który nie przyjmuje banknotów.   
 
Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Pan Konrad 
WRONOWSKI wyjaśnił, że MZUiM postulował do KZK GOP, by rozszerzyć formę płatności 
w parkomatach, bo na chwile obecną obsługują one jedynie bilon i kartę ŚKUP. Można, zatem 
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stwierdzić, że są nieco archaiczne. KZK GOP w odpowiedzi wyjaśnił, że tak zakładał przetarg 
i zamówienie. Ne ma na chwilę obecną możliwości, żeby to zmienić.    
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych na obszarze miasta Katowice, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 
4 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.3. 
 
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 J_ K_ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 
Katowicach przy ul. Tysiąclecia, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że sprawa dotyczy umorzenia 
należności niezasądzonej w łącznej kwocie 51.659,39 zł przysługującej KZGM w Katowicach od 
dłużnika z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 
w Katowicach przy ul. Tysiąclecia. Całkowite zadłużenie za przedmiotowy lokal wynosi 127.512,82 
zł. Z uwagi na występujące zaległości Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
wszczął procedurę windykacyjną w wyniku, której uzyskano nakazy zapłaty a w konsekwencji wyrok 
zaoczny o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego. W dniu 21.02.2013 r. dłużnik dobrowolnie 
przekazał ww. lokal protokołem zdawczo-odbiorczym do Oddziału Eksploatacji Budynków Nr 6. 
Obecnie dłużnik przebywa w lokalu mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia w Katowicach. Ponieważ 
w toku prowadzonych czynności egzekucyjnych Komornik Sądowy nie zdołał ustalić mienia dłużnika 
nadającego się do zajęcia, wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone z wniosków Zakładu 
przeciwko dłużnikowi zostały umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności. W powyższej sprawie 
zachodzi więc uzasadnione przypuszczenie, iż 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. Należy wziąć pod uwagę również 
fakt, że mimo wieku dłużnika i perspektywy uzyskania świadczenia emerytalnego istnieją obawy, że 
dłużnik może nie być uprawniony do uzyskania minimalnej emerytury gwarantowanej przez 
państwo w związku z wysokim prawdopodobieństwem nie spełniania warunków ustawowych 
o czym mogą świadczyć bezskuteczne egzekucje prowadzone wobec dłużnika od 2008 roku. 
Ponadto, nawet, jeśli takie świadczenie dłużnik uzyskałby, biorąc pod uwagę wysokość zaległości 
zasądzonych, nie ma pewności, czy dojdzie do zaspokojenia ich w pełnej wysokości z uwagi na fakt, 
że dłużnik ma też innych wierzycieli. Wobec powyższego zachodzą przesłanki do umorzenia 
należności niezasądzonej w łącznej kwocie 51.659,39 zł w oparciu o pkt 3 art. 56 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych.  
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
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Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Pana J_ K_ z tytułu korzystania z 
uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia, 
jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.4. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 
realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że zmiana uchwały 
wynika z niższego wykonania planu na poszczególnych zadaniach. Po pierwsze w § 1 pkt 1) 
uchwały: „jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 
wkładu do spółdzielni socjalnej” następuje zmniejszenie środków o kwotę 36 000 zł, związane jest 
to z rozliczeniem zawartych umów w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na 
podjęcie działalności gospodarczej. Również w § 1 pkt 3) uchwały: „zwrot wydatków na 
instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie 
pozostających w zatrudnieniu” mamy do czynienia ze zmniejszeniem o kwotę 2 188 zł, co wynika 
z rozliczenia umów o organizację staży u pracodawców. Natomiast kwotę wynikającą z przesunięć 
między zadaniami w wysokości 38 188 zł przeznacza się w § 1 pkt 6) uchwały na „dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”. Związane 
jest to z wciąż wpływającymi wnioskami dotyczącymi tego świadczenia oraz preferencjami 
dotyczącymi zadań ukierunkowanych na trwałe, długookresowe rozwiązania poprawiające sytuację 
osób niepełnosprawnych. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
  
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2016 r. ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.5. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali 
użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem 
w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że najemca lokalu 
użytkowego - garażu oraz dwóch dzierżawców nieruchomości zabudowanych garażami zwrócili się 
z wnioskami o ich nabycie. Pierwszy lokal użytkowy - garaż objęty jest umową najmu zawartą na 
czas nieokreślony i usytuowany jest na wydzielonej działce, w zespole 7 garaży przy ul. Misjonarzy 
Oblatów, w którym 4 garaże zostały już zbyte. Pozostałe garaże użytkowane są na podstawie umów 
dzierżawy zawartych na czas nieokreślony i wybudowane zostały ze środków własnych 
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poprzedników prawnych dzierżawców na podstawie stosownych pozwoleń budowlanych. Garaże te 
usytuowane są w zespole 76 garaży przy ul. Chęcińskiego, w którym 69 garaży zostało już 
uwłaszczonych lub zbytych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie oraz 
w zespole 56 garaży przy ul. Henryka Brodatego, w którym 54 garaże zostały już uwłaszczone lub 
zbyte wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. Wraz ze sprzedażą lokali 
nastąpi sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie niezbędnym do 
racjonalnego korzystania z lokalu. Rada Miasta Katowice dotychczas, w świetle obowiązujących 
przepisów prawa w okresie od 26 lipca 2010 r. podjęła już 23 uchwały w sprawie przyznania 
pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabyciu 28 lokali użytkowych i 196 lokali użytkowych 
– garaży.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 3 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub 
dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie, 
jednogłośnie - 10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.6. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych 
w Katowicach przy ul. Poniatowskiego _/_, Francuskiej _/_, Mikusińskiego _/_, Słonimskiego _/_. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że zgodnie z art. 68 ust. 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub 
wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, 
a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia 
nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot 
następuje na żądanie właściwego organu. Do dnia 29 sierpnia 2015 r. zgodnie z przepisami ustawy 
o gospodarce nieruchomościami z obowiązku zwrotu bonifikaty zwolnieni byli właściciele lokali 
m.in. w przypadku zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość 
przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe oraz sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli 
środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostały w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego 
lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. 
Przepis ten nie obejmował swoim zakresem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego, które zgodnie z art. 244 § 1 Kodeksu cywilnego jest ograniczonym prawem 
rzeczowym. Z dniem 29 sierpnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. 
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, które zmieniły dotychczasowe brzmienie m.in. 
art. 68 ust. 2a pkt 4 i 5 w taki sposób, że oprócz zamiany/nabycia innego lokalu mieszkalnego 
będącego przedmiotem prawa własności zwolnieniu z obowiązku zwrotu bonifikaty podlega 
również zamiana/nabycie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Aktualnie toczy się postępowanie w odniesieniu do 
4 przypadków, w których środki uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych nabytych od Miasta 
z bonifikatą przeznaczone zostały na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego, przy czym w odniesieniu do 1 przypadku prawo to zostało nabyte w drodze zamiany. 
We wszystkich omawianych przypadkach zbycie lokalu nastąpiło przed upływem pięcioletniego 
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okresu karencji, a zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu miał miejsce w ciągu 12 
miesięcy od daty nabycia lokalu od Miasta. Wszystkie wymienione transakcje dokonane zostały 
przed dniem 29.08.2015 r. stąd odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty możliwe jest za zgodą 
rady. Dotychczas Rada Miasta Katowice podjęła 1 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego w związku z przeznaczeniem środków na nabycie spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego (Uchwała nr XVI/267/15 z dnia 16.09.2015 r.). Biorąc pod uwagę 
aktualne uwarunkowania prawne związane ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami 
w zakresie art. 68 ust. 2a podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w opisanych przypadkach Prezydent 
Miasta Katowice nie wystąpił w stosownym czasie czyli przed 29 sierpnia 2015 roku o zwrot 
zwaloryzowanych bonifikat.    
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że miasto nie żądało przed 
29 sierpnia 2015 roku zwrotu wspomnianych bonifikat, ponieważ cały czas toczyła się 
korespondencje w przedmiotowych sprawach. Temat zmiany ustawy określającej traktowanie 
zakupu własnościowego spółdzielczego prawa, jako zaspokojenie potrzeb lokalowych to był 
przedmiotem długotrwałej burzliwej dyskusji. Zakup działki był traktowany, jako zaspokojenie 
potrzeb lokalowych w sytuacji, gdy nie wiadomo czy ktoś na tej działce kiedykolwiek wybuduje 
dom, natomiast zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu wówczas nie był traktowany 
jako zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. To było rażąco niesprawiedliwe.       
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że przepis jest przepisem, a tu mamy do 
czynienia z kwestią sprzedaży lokalu w 2008 roku. Przez 7 lat Prezydent Miasta nie zażądał zwrotu 
udzielonej bonifikaty.    
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że tak jak już wcześniej 
wspomniał w tym zakresie prowadzona była obszerna korespondencja w wyniku, której podjęta 
została ostateczna decyzja.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanych bonifikat 
udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Katowicach przy ul. 
Poniatowskiego _/_, Francuskiej _/_, Mikusińskiego _/_, Słonimskiego _/_, 
w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.7.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty 
prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz 
zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice. 
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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 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej 
z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości 
podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice, jednogłośnie - 10 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.8.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych na terenie miasta 
Katowice, w których dokonano remontu elewacji. 
 
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 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych na terenie 
miasta Katowice, w których dokonano remontu elewacji, jednogłośnie - 10 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.9. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice 
na 2016 rok. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zmian budżetu miasta 
Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 4.556.065 zł z tytułu: 

 środków z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Katowicki System 
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" – 74.851 zł, 

 dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (1.250.000 zł) 
i Katowickich Wodociągów S.A (2.000.000 zł) – 3.250.000 zł, 

 środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej gminnej (23.628 zł) i powiatowej 
(15.000 zł) zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów – 38.628 zł, 

 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) – 203.982 zł na realizację 
projektów pn.: 

 " Radość z czytania, radość z pisania" – 98.808 zł, 

 "Otworzyć oczy na zmiany w Europie" – 105.174 zł, 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe - 31.567 zł, w tym: 

 placówki oświatowe w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie (4.946 zł), 
środkami od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (13.441 zł), zwrotem stypendium 
szkolnego (99 zł), wpłatami uczniów za egzamin poprawkowy (9.015 zł) – 27.501 zł, 



- PROJEKT - 

13 
 

 Zakład Zieleni Miejskiej w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – 2.566 zł, 

 Dom Pomocy Społecznej „Przystań” w związku z darowizną od Fundacji PKO Banku 
Polskiego – 1.500 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (956.581 zł) i budżetu państwa (456 zł) na 
realizację projektów pn.: 

 "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii" (EFS) – 
400.393 zł, 

 "Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników 
hotelarstwa" (EFS) – 151.668 zł, 

 "FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" (EFS) – 391.600 zł, 

 "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" (EFS – 12.920 zł, 
budżet państwa – 456 zł) część majątkowa projektu – 13.376 zł, 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 2.368.643 zł z tytułu: 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.291.804 zł) i budżetu państwa (1.850 zł) 
na realizację projektów pn.: 

 "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych 
przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" (EFS) w związku 
z przesunięciem realizacji na lata następne - 1.264.064 zł, 

 "Pomocna dłoń dla rodziny" (EFS – 14.820 zł, budżet państwa – 1.394 zł) w związku ze 
zmniejszeniem wartości projektu – 16.214 zł, 

 "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" (EFS – 12.920 zł, 
budżet państwa – 456 zł) część bieżąca projektu – 13.376 zł. 

 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) - 1.074.989 zł na realizację 
projektów pn.: 

 "Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły" - 4.574 zł, 

 "Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów – 
wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego jako 
innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo 
nauczanie języków obcych" – 4.398 zł, 

 "Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3" – 7.738 zł, 

 "Praktyka za granicą - szansą na lepszą przyszłość" – 10.903 zł, 

 "Więcej niż sprzedawca" – 14.371 zł, 

 "Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy" – 8.158 zł, 
w związku ze zmniejszeniem wartości projektów, 

 "Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników 
hotelarstwa" 164.717 zł, 

 "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii" – 
434.840 zł, 

 "FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" – 425.290 zł, 

w związku ze zmianą źródła finansowania projektów. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 2.423.903 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych (152.234 zł), Funduszu Spójności (74.851 zł), budżetu państwa (456 zł) 
i budżetu miasta (1.824 zł) – 229.365 zł, w tym: 

 "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" ze 
środków Funduszu Spójności – 74.851 zł, 
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 "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" (EFS – 12.920 zł, 
budżet państwa - 456 zł, wkład własny – 1.824 zł) część majątkowa – 15.200 zł, 

 "Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników 
hotelarstwa" w formule POWER (EFS) – 19.964 zł, 

 "FotEle na staż - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" w formule POWER (EFS) – 
118.200 zł, 

 "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii" 
w formule POWER (EFS) – 1.150 zł, 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn."Katowicka Infrastruktura 
Rowerowa"- 75.000 zł, 

 adaptację i przebudowę pomieszczenia kotłowni w budynku przy ul. Brackiej 18 (własność 
Skarbu Państwa) w związku z opinią kominiarską – 100.000 zł, 

 realizację zadania "Finansowanie działań Miasta Katowice - promocja gospodarcza 
skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych" celem promocji Miasta podczas 
Targów MIPIM w Cannes w 2017 roku – 200.000 zł, 

 zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dąbrówka Mała 
współfinansowanego dotacją z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 600.000 zł, 

 dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – 11.387 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej: 
Erasmus+ (19.088 zł), w tym: 

 "Radość z czytania, radość z pisania" – 15.088 zł, 

 "Otworzyć oczy na zmiany w Europie" – 4.000 zł, 

 naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych ze środków otrzymanych 
odszkodowań – 4.946 zł, 

 egzaminy poprawkowe - matura międzynarodowa w III Liceum Ogólnokształcącym z wpłat 
dokonanych przez uczniów - 9.015 zł, 

 dofinansowanie placówek oświatowych, w tym na zakup i wymianę poręczy w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 (50.000 zł), remont elewacji w Szkole Podstawowej Nr 17 (20.000 
zł), remont instalacji elektrycznych w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej (354.000 
zł), remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 2 
(40.000 zł), wymianę okien w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 (120.000 zł) – 584.000 zł, 

 uzupełnienie środków w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania „zakup kotła 
c.o. wraz z montażem i innymi usługami towarzyszącymi” dla VIII Liceum 
Ogólnokształcącego - 43.100 zł, 

 przeprowadzenie egzaminu zawodowego oraz zakup pomocy dydaktycznych w szkołach ze 
środków otrzymanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 13.441 zł, 

 wykonanie prac remontowych w zakresie kanalizacji sanitarnej dla III kondygnacji w Zespole 
Szkół Plastycznych przy ul. Ułańskiej 7 w Katowicach - 50.000 zł, 

 zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz 
gabinetów stomatologicznych w szkołach ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej – 38.628 zł, 

 bieżącą działalność Domu Dziecka „Zakątek” m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, 
leków, usług zdrowotnych, szkolenia dla pracowników ze środków darowizn otrzymanych 
w 2015 roku – 62.622 zł, 

 dofinansowanie zakupu keyboardu do prowadzenia zajęć muzykoterapii dla mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej „Przystań” ze środków darowizny od Fundacji PKO Bank Polski – 
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1.500 zł, 

 uregulowanie podatku od towarów i usług VAT od przekazywanych aportem środków 
trwałych do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. w zamian za 
objęcie udziałów spółki – 174.245 zł, 

 utrzymanie fontann (zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za 
ścieki) oraz systemów nawadniających (205.000 zł), naprawę samochodu ze środków 
odszkodowania od ubezpieczyciela (2.566 zł) przez Zakład Zieleni Miejskiej – 207.566 zł, 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.093.596 zł przeznaczonych na: 

 realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych (1.291.804 zł), budżetu państwa (1.850 zł) i budżetu miasta (310.753 zł) – 
1.604.407 zł, w tym: 

 "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" (EFS – 12.920 zł, 
budżet państwa - 456 zł, wkład własny – 1.824 zł) część bieżąca – 15.200 zł, 

 "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych 
przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" (EFS - 
1.264.064 zł, wkład własny – 234.078 zł) – 1.498.142 zł, 

 "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" (wkład 
własny) – 74.851 zł, 

 "Pomocna dłoń dla rodziny" (EFS – 14.820 zł, budżet państwa – 1.394 zł) – 16.214 zł, 

  realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 
ERASMUS+ (159.189 zł), w tym: 

 "FotEle na staż - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" – 118.200 zł, 

 "Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii" – 
1.150 zł, 

 "Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów – 
wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego jako 
innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo 
nauczanie języków obcych" – 4.398 zł, 

 "Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły"- 4.574 zł, 

 "Praktyka za granicą - szansa na lepszą przyszłość" – 10.903 zł, 

 "Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników 
hotelarstwa" 19.964 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (250.000 zł), w tym: 

 "Zagospodarowanie skweru Janusza Sidły” – 75.000 zł, 

 "Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy” - 100.000 zł, 

 "Modernizacja budynków komunalnych przy ul.3 Maja 7” – 75.000 zł, 

 przygotowanie monografii książkowo-albumowej pn. "Od osady Bederowiec i Wioski 
Bedersdorf do osiedla im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach" - zadania 
planowanego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w związku z rezygnacją 
z zadania – 80.000 zł, 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 1.857.115 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych. 

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków 
w kwocie 347.573 zł celem: 

  wykonania monitoringu na placu zabaw w ramach zadania budżetu obywatelskiego „Budowa 
placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic” (przeniesienie między działami) – 
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190.000 zł, 

 modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 w związku 
z planowanym utworzeniem ośrodka dla osób niepełnosprawnych 25+ poprzez zmniejszenie 
dotacji na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych (przeniesienie między 
działami) - 70.000 zł, 

 uzupełnienia środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z rodzin zastępczych w zakładach 
opiekuńczo-leczniczych w związku ze zwiększeniem liczby dzieci wymagających opieki 
(przeniesienie między działami) – 3.537 zł, 

 uzupełnienia środków na wspieranie rodziny i pieczę zastępczą poprzez przeniesienie wydatków 
stanowiących część wkładu własnego do projektu "Pomocna dłoń dla rodziny" z uwagi na 
zmniejszenie wartości projektu – 1.221 zł, 

 zwiększenia dotacji na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle 
chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną (10.000 zł), aktywizację 
społeczności lokalnych i promocję społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości prawnej 
obywateli (21.500 zł) w formie małych grantów poprzez zmniejszenie wydatków 
zaplanowanych na dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin 
wielodzietnych – 31.500 zł, 

 pokrycia kosztów asysty technicznej oprogramowania do zarządzania odpadami komunalnymi 
poprzez przeniesienie środków w ramach zadania "Utrzymanie komputerowych stanowisk 
pracy" (przeniesienie między działami) – 1.315 zł, 

 dofinansowania realizacji zadania "Szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, turystyki i 
rekreacji" w formie małych grantów w ramach programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w związku z oszczędnościami na zadaniu "Organizacja imprez sportowych" –
50.000 zł. 

Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok: 

 Pałac Młodzieży o kwotę 322.000 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu (320.000 zł), 
odsetek (2.000 zł) przeznacza się na zakup sprzętu oświetleniowego, sprzętu na basen, 
wyposażenia pracowni chemicznej (200.000 zł), zakup energii (90.000 zł), wywóz nieczystości, 
odprowadzenie ścieków (32.000 zł), 

 Szkoła Podstawowa Nr 53 o kwotę 30.000 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu 
(30.000 zł) przeznacza się na zakup materiałów do remontów (17.000 zł), zakup pomocy 
naukowych (10.000 zł), zakup energii (1.000 zł), wywóz nieczystości (2.000 zł), 

 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 o kwotę 2.117 zł, w tym zwiększenie 
dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (2.117 zł) przeznacza się na pokrycie 
kosztów remontu i odtworzenia mienia z tytułu zalanych pomieszczeń budynku (2.117 zł), 

 X Liceum Ogólnokształcące o kwotę 44.000 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu 
pomieszczeń (44.000 zł) przeznacza się na zapłatę za media (6.400 zł), remont sali lekcyjnej 
(36.000 zł), usługi komunalne (1.600 zł), 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 77.378 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu 
najmu (60.375 zł), sprzedaży biletów wstępu na basen (10.000 zł), odszkodowań (2.083 zł), 
sprzedaży składników majątkowych (4.920 zł) przeznacza się na zakup sprzętu, materiałów 
i wyposażenia (51.908 zł), energii (3.000 zł), usług komunalnych (7.550 zł), zapłatę podatku VAT 
(10.000 zł) oraz zakup projektora z oprzyrządowaniem (4.920 zł). 

 
Radny Michał LUTY zwrócił uwagę na fakt, że na ul. Pośpiech ma być rozbierany stary, 
zdewastowany budynek przez Wydział Inwestycji. Pan radny zapytał, z jakich środków te prace 
będą prowadzone?  
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Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że Wydział Inwestycji 
zawnioskował o 80.000 zł na rozebranie tego obiektu, ponieważ zagraża on bezpieczeństwu. 
Wydział otrzymał te środki z rezerwy ogólnej.  
   
Radny Borys PRONOBIS poruszył kwestię zmniejszenia wydatków o kwotę 80.000 zł przeznaczoną 
na przygotowanie monografii książkowo-albumowej pn. „Od osady Bederowiec i Wioski Bedersdorf 
do osiedla im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach” - zadanie planowane do realizacji 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pan radny zapytał czy to zadanie zostało już definitywnie 
zamknięte i nie będzie realizowane? Z informacji, jakie posiada Pan radny wynika bowiem, że 
kontynuowania prac po zmarłym wnioskodawcy podjął się jeden z pracowników Muzeum Historii 
Katowic, który ściśle współpracował z pomysłodawcą. Kwota 80.000 zł była potrzebna tylko na druk 
tego opracowania oraz wynagrodzenie dla pracownika MHK.     
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER dodał w uzupełnieniu, że w Sprawozdaniu 
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 
2016 roku, Muzeum Historii Katowic wykazuje w kosztach wydawnictw monografię książkowo-
albumową pn. „Od osady Bederowiec i Wioski Bedersdorf do osiedla im. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego w Katowicach”. Szkoda by było, aby to opracowanie się nie ukazało. Pan Przewodniczący 
zapytał czy nie dałoby się w jakiś sposób wrócić do tematu tym bardziej, że znajduje się on 
w sprawozdaniu Muzeum Historii Katowic.   
 
Radny Borys PRONOBIS stwierdził, ze autor opracowania był bardzo zaangażowany w to 
przedsięwzięcie.    
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zaproponował, by Komisja procedując nad informacją 
z wykonania budżetu za I półrocze wróciła do tego tematu. 
 
Radna Krystyna SIEJNA dodała, że Komisja może wnieść również o ewentualną autopoprawkę jeśli 
ta okaże się niezbędna.      
  
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok, jednogłośnie - 8 głosów 
„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.10.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2016-2035. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że celem dostosowania 
planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych 
potrzeb dokonuje się zmian wydatków w latach 2016-2021 na ich realizację oraz zmian limitów 
zobowiązań: 
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 zwiększenie limitów kwot wydatków o 36.379.616 zł przeznaczonych na: 

 realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 284.224 zł: 

 Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 
(+ 252.224 zł): 

 „Radość z czytania, radość z pisania” - zwiększenie 15.088 zł (w 2016 r.), zwiększenie 
54.280 zł (w 2017 r.), zwiększenie 37.007 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 15.524 zł (w 
2019 r. ); 

 „Otworzyć oczy na zmiany w Europie” - zwiększenie 4.000 zł (w 2016 r.), zwiększenie 
101.174 zł (w 2017 r.), zwiększenie 25.151 zł (w 2018 r. ); 

w tym nowo wprowadzanych do WPF, realizowanych po roku 2016 

 „Zmiany ostatniej dekady – wpływ rozwoju miasta na sferę życia mieszkańców na 
przykładzie Katowic, Opawy i Miszkolca” – zwiększenie 32.000 zł (w 2017 r.); 

 realizację projektów majątkowych ze środków unijnych o kwotę 34.190.464 zł: 

 „Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem” - zwiększenie 1.000.000 zł 
(w 2017 r.), zwiększenie 27.500.000 zł (w 2018 r.), zwiększenie 24.500.000 zł (w 2019 r.), 
zmniejszenie 20.000.000 zł (w 2020 r.); 

 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” - zwiększenie 
15.200 zł (w 2016 r.); 

w tym nowo wprowadzanych do WPF, realizowanych po roku 2016 

 „Budowa organów koncertowych w Sali koncertowej NOSPR i zakup niezbędnego 
wyposażenia NOSPR” - zwiększenie 101.019 zł (w 2017 r.), zwiększenie 443.521 zł 
(w 2018 r.), zwiększenie 72.334 zł (w 2019 r.), zwiększenie 286.371 zł (w 2020 r.) 
i zwiększenie 272.019 zł (w 2021 r.); 

 realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
o kwotę 1.440.000 zł: 

 „Modernizacja budynków komunalnych” - zmniejszenie 75.000 zł (w 2016 r.), 
zwiększenie 115.000 zł (w 2017 r.), zwiększenie 400.000 zł (w 2018 r.) i zwiększenie zł 
(w 2019 r.); 

 programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta o kwotę 464.928 zł: 

 „Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" – zwiększenie 
464.928 zł (w 2016 r.) - w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa; 

 zmniejszenie limitów kwot wydatków o 302.808 zł przeznaczonych na: 

 realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 232.808 zł: 

 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna (- 8.972 zł): 

  „Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły” - 
zmniejszenie 4.574 zł (w 2016 r.); 

 „Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów 
wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego jako 
innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo 
nauczanie języków obcych” - zmniejszenie 4.398 zł (w 2016 r.); 

 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe – mobilność edukacyjna (-41.170 zł): 

 „Więcej niż sprzedawca” - zmniejszenie 14.371 zł (w 2017 r.); 

 „Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy” - zmniejszenie 8.158 zł (w 2017 r.); 

 „Praktyka za granicą – szansa na lepszą przyszłość” - zmniejszenie 10.903 zł (w 2016 
r.); 

 „Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto Cad 3” - zmniejszenie 7.738 zł 
(w 2017 r.); 

 „Pomocna dłoń dla rodziny” – zmniejszenie 17.435 zł (w 2016 r.); 
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 „Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników 
hotelarstwa" – zmniejszenie 15.416 zł (w 2017 r.); 

 „FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" – zmniejszenie 37.490 zł 
(w 2018 r.); 

 „Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii" – 
zmniejszenie 38.332 zł (w 2017 r.); 

 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” - zmniejszenie 
15.200 zł (w 2016 r.); 

 „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych 
przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" – zmniejszenie 
1.498.142 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 505.043 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 1.944.392 zł 
(w 2018 r.); 

 programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta o kwotę 70.000 zł: 

 „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Programu współpracy miasta 
Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020" – zmniejszenie 70.000 zł 
(w 2016 r.). 

Ponadto dokonuje się korekt nie skutkujących zmianą łącznego limitu wydatków wieloletnich 
przedsięwzięć, a polegających wyłącznie na: 

 zmianie limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania w ramach przedsięwzięć 
majątkowych unijnych: 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Sądowa” – zwiększenie 
1.061.295 zł (w 2017 r.) i zmniejszenie 1.061.295 zł (w 2018 r.); 

 zmianie limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania w ramach Wieloletnich 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych: 

 „Budowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy” - zmniejszenie 100.000 
zł (w 2016 r.), zwiększenie 100.000 zł (w 2017 r.); 

 przesunięciu limitu wydatków pomiędzy zadaniami w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych: 

 „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” - zwiększenie 75.000 zł (w 2016 r.); 

  „Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły” - zmniejszenie 75.000 zł (w 2016 r.). 
Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujmuje się w załącznikach nr 2a, 
2b, 3 i 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 
planu roku 2016, celem dostosowania do zmian proponowanych na sesji uchwałą Rady Miasta 
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok. 
Ponadto dokonuje się korekty WPF po roku 2016 w zakresie: 

 dochodów i wydatków bieżących w latach 2017-2019, w związku ze zmianami dokonanymi 
w ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi, 

 dochodów majątkowych w latach 2017-2019 oraz wydatków majątkowych w latach 2017-2021, 
wskutek zmian dokonanych w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym 

 współfinansowanych funduszami strukturalnymi, a także wydatków majątkowych 
jednorocznych w latach 2020-2021 celem zbilansowania budżetu, 

 przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w celu 
zbilansowania budżetu w latach 2017-2019. 

Koryguje się również: 

 kwotę długu oraz dane uzupełniające o długu i jego spłacie w latach 2016-2018 w związku 
z długoterminowymi płatnościami rozłożonymi na raty z tytułu zakupu nieruchomości (dotyczy 
umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach i które zaliczane są do tytułów dłużnych: 
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kredyty i pożyczki). Środki zabezpieczono w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych: 

 „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. 
Grota-Roweckiego” (491.397 zł w 2017 roku oraz 491.397 zł w 2018 roku), 

 „Pozyskanie nieruchomości zabudowanych przy ul. Nałkowskiej” (1.000.000 zł w 2018 r.); 

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

 
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 - 10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Katowice za I półrocze 2016 roku (art. 266 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych). 

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że zgodnie z zapisami art. 266 ust 1 
i ust 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do Komisji wpłynęły następujące 
dokumenty:   

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku. 

 Informacja uzupełniająca do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu miasta 

Katowice za I półrocze 2016 roku. 

 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Katowice na 

lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku. 

 Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 

i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego miasto pełni 

funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku. 

Ponadto do wiadomości Komisji przedłożone zostało Sprawozdanie z Programu Zadań Społecznych i 
Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2016 r. Wobec powyższego Pan Przewodniczący 
zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK  szczegółowo omówiła informację 
o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku, zwracając uwagę na fakt, 
że na kształtowanie wyniku operacyjnego budżetu oraz wysokość zrealizowanych w I półroczu 2016 
roku dochodów i wydatków wpływ miały istotne zdarzenia:  

 wejście w życie nowego rządowego programu Rodzina 500 Plus w ramach zadań zleconych 
– co skutkowało zwiększeniem dochodów i wydatków bieżących o kwotę 73.870.218 zł, 
z czego w I półroczu br. przekazano dotację z budżetu państwa 25.269.838 zł oraz 
poniesiono wydatki głównie na wypłatę świadczeń 25.302.617 zł, 

 uzyskanie jednorazowej wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym w związku 
z transakcją sprzedaży Kompanii Węglowej w wysokości 53.873.516 zł.  

Dochody bieżące w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości 885.205.531 zł, co stanowi 
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55,0% planu wynoszącego 1.609.903.391 zł z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 
80.253.836 zł. Dochody majątkowe w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości 35.144.572 
zł, co stanowi 23,3 % planu wynoszącego 150.788.513 zł z niedoborem do wskaźnika upływu czasu 
w wysokości 40.249.685 zł. Wydatki bieżące w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości 
709.103.407 zł, co stanowi 46,8% planu wynoszącego 1.514.475.617zł Wydatki majątkowe 
w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości 35.432.165 zł, co stanowi 10,0% planu 
wynoszącego 355.779.048 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 30 czerwca 2016 r. została osiągnięta 
w wysokości 176.102.124 zł co stanowi 184,5% planu wynoszącego 95.427.774 zł. Następnie Pani 
Skarbnik przedstawiła jak w analogicznym okresie kształtowała się Wieloletnia Prognoza Finansowa 
miasta Katowice na lata 2016-2035. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że nadwyżka operacyjna na dzień 30 
czerwca 2016 r. jest najlepszym wynikiem osiągniętym dotychczas w porwaniu do nadwyżek 
osiąganych w analogicznych okresach sprawozdawczych w przeciągu ostatnich lat. Pan 
Przewodniczący zwrócił uwagę na SP ZOZ Szpital Miejski „Murcki”, który jest znacznie zadłużony. 
Pan Przewodniczący zapytał co w tej sytuacji grozi miastu jako 100% udziałowcowi tego podmiotu. 
 
Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK stwierdziła, że ta sytuacja wiąże 
się z koniecznością pokrycia strat. Niestety na dzień dzisiejszy nie wiemy czy wystarczy nam 
funduszy na podjecie tego typu działań.  
 
Radny Borys PRONOBIS poprosił o uszczegółowienie kwestii zapisów dotyczących Instytucji Kultury 
„Katowice – Miasto Ogrodów”, której to przychody ogółem wynoszą 13.784.487 zł, podczas gdy 
Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. K. Bochenek przychody ogółem ma na poziomie  
18.014.587,00 zł. Pan radny poprosił o wyjaśnienie tej różnicy. 
     
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że Instytucja Kultury 
„Katowice – Miasto Ogrodów” funkcjonowała w tym roku tylko przez miesiąc. Analogicznie tylko 
przez jeden miesiąc w bieżącym roku funkcjonowało Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek. 
Od 1 lutego te dwie instytucje się połączyły w Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury 
im. K. Bochenek. Stąd też ta różnica, na którą wskazał Pan radny.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wrócił do sprawy poruszonej Przez Pana radnego 
Borysa Pronobisa, a dotyczącej monografii książkowo-albumowej pn. „Od osady Bederowiec 
i Wioski Bedersdorf do osiedla im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach”. Pan 
Przewodniczący zasugerował, by porozmawiać z dyrektorem Muzeum Historii Katowic o tym 
dokumencie. Jeśli wyjaśnienia Pana Dyrektora okażą się niewystarczające Pan Przewodniczący 
zaproponował złożenie interpelacji w tej materii.   
 
Ad. 3.1.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku dlaszych pytań i uwag ze strony 
Państwa radnych zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad poddając pod głosowanie 
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania 
budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku” oraz „Informacji 
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 
I półrocze 2016 roku”. 
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Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 
2016 roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice 
na lata 2016-2035 za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”, 
jednogłośnie - 10 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4. Propozycje Komisji Budżetu do budżetu na rok 2017. 
 
Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Komisje Rady, radni oraz Rady Jednostek 
Pomocniczych w terminie do 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy składają swoje 
propozycje do projektu budżetu.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec powyższego zwrócił się z zapytaniem czy 
Państwo radni mają jakieś propozycje do projektu budżetu na 2017 rok które po przegłosowaniu 
mogłyby zostać skierowane jako wniosek Komisji.   
 
Wobec braku zgłoszeń Pan Przewodniczący  zamknął ten punkt porządku posiedzenia. 
 
Ad. 5. Korespondencja. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował zebranych, że pod obrady Komisji nie 
wpłynęła żadna dodatkowa korespondencja.  

 
Ad. 6. Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poruszył sprawę różnicy w interpretacji zapisów 
ustawy o samorządzie gminnym w zakresie art. 61 ust 3. Jak ma wyglądać realizacja tego zapisu 
przez Pana Prezydenta, czy mówimy o założeniach projektu budżetu czy założeniach do projektu 
budżetu. Pani Skarbnik twierdzi, że wszystko jest w porządku powołując się na art. 61. ust. 3 
w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice o założeniach do projektu budżetu. Ustawodawca żąda 
założeń projektu budżetu. W związku z powyższym Pan Przewodniczący zaproponował by Komisja 
skierowała do Przewodniczącej Rady Miasta Katowice wniosek o wystąpienie o opinię prawną 
dotyczącą interpretacji i sposobu realizacji zapisów art. 61. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.  
Wydaje się bowiem, że realizacją tego zapisu ustawowego bardziej jest opracowany przez służby 
finansowe Budżet w pigułce, czyli przedłożenie mieszkańcom założeń projektu już 
przedstawionego, a nie przygotowywanie i wydawanie zarządzenia w lipcu, które zawiera założenia 
do projektu czyli uprzedzająco. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że znajdzie się autorytet 
z zewnątrz, który wyda jednoznaczną opinię w tym zakresie.  
 
Radni, jednogłośnie - 10 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego kierując 
do Prezydenta Miasta Katowice wniosek następującej treści:  
 
Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Przewodniczącej Rady Miasta Katowice 
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o zlecenie przygotowania ekspertyzy prawnej przez niezależną - zewnętrzną kancelarię prawną 
dotyczącą interpretacji i sposobu realizacji zapisów art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym.  
  

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, 
iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER podziękował Radnym za aktywność podczas obrad 
Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie wyczerpujących 
wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Protokołowała  
 
Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Przewodniczący 
Komisji Budżetu Miasta 

 
Jerzy FORAJTER 

 


