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BRM.0012.3.3.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  

 

 

Data posiedzenia: 26.03.2015 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:10 

Godzina zakończenia posiedzenia: 15:40 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

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

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA 

2. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 

3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 

4. Naczelnik Wydziału Księgowo – Rachunkowego Pani Danuta LANGE  

5. Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS 

6. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 

7. Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjnego Pan Witold CIEŚLIŃSKI 

8. Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA 

9. Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbra 

OBORNY  

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 

 

1. Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki Pan Andrzej 

NAJDROWSKI  

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 

 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

2. Informacja n/t budżetów Rad Jednostek Pomocniczych, m.in.: 

a) procedury i terminy związane z wskazywaniem zadań przez RJP, 

b) wykaz zadań wskazanych przez RJP na 2015 r. 

c) wydatki związane z utrzymaniem RJP, 

d) budżety RJP w procedurze uchwalania budżetu miasta. 
 

3. Informacja n/t gospodarki finansowej jednostek budżetowych: 

a) Urząd Miasta, 

b) Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 
 

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

w budżecie miasta Katowice na 2015 rok. 
 

4.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 
 

5. Korespondencja. 
 

5.1. Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Bożeny Rojewskiej. 
 

5.2. Odpowiedź na zapytanie Pani radnej Małgorzaty Smoleń. 
 

5.3. Odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie rozważenia możliwości usunięcia zapisu ust. 8 

w § 1. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice. 
 

5.4. Odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie rozważenia możliwości zakończenia procedury 

Budżetu Obywatelskiego poprzez wywieszenie listy wybranych zadań 

w terminie do 30 czerwca".   
 

5.5. Pismo właścicieli lokali mieszkalnych w budynku przy Al. Roździeńskiego 100 

w Katowicach o obniżenie wymiaru opłaty podatku od nieruchomości w następnych latach. 
 

6. Wolne wnioski. 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 

gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad. 

 

Komisja, jednogłośnie - 7 głosów „za” - przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Projekt protokołu Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 26.02.2015 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 2/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 

26.02.2015 r. pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 26.02.2015 r. został przyjęty 

jednogłośnie – 7 głosów „za”. 

 

Ad. 2. Informacja n/t budżetów Rad Jednostek Pomocniczych, m.in.: 

a) procedury i terminy związane z wskazywaniem zadań przez RJP, 

b) wykaz zadań wskazanych przez RJP na 2015 r. 

c) wydatki związane z utrzymaniem RJP, 

d) budżety RJP w procedurze uchwalania budżetu miasta. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przestawienie informacji 

na temat budżetów Rad Jednostek Pomocniczych. 

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ szczegółowo omówiła procedurę 

związaną ze wskazywaniem zadań przez RJP zwracając szczególną uwagę na harmonogram 

http://www.katowice.eu/
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realizacji prac nad wykorzystaniem celowej rezerwy budżetowej w kwocie 150 000 zł przyznanej 

każdej ukonstytuowanej Radzie Jednostki Pomocniczej. Pani Naczelnik dodała, że wykaz zadań 

wskazanych przez RJP na 2015 rok został przekazany w formie tabelarycznej. Uwzględnia on 

informacje, które z tych zadań uzyskały pozytywną opinię dysponentów i które zostały 

przeznaczone do realizacji. Jeśli chodzi o wydatki związane z utrzymaniem RJP to zostały one 

zabezpieczone przez poszczególne Wydziały Urzędu realizujące obsługę jednostek pomocniczych 

na odpowiednich paragrafach klasyfikacji budżetowej. Następnie Pani Naczelnik przedstawiła 

szczegółowe dane dotyczące kwot wydatkowanych przez poszczególne Wydziały Urzędu w 2014 

roku w tym zakresie oraz planowanych na 2015 rok.   

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA szczegółowo omówiła jak przedstawia się 

kwestia budżetów Rad Jednostek Pomocniczych w procedurze uchwalania budżetu miasta 

Katowice. Pani Skarbnik poddała pod rozwagę Komisji wniosek by czas obowiązywania zadań dla 

poszczególnych RJP ograniczyć, ponieważ ciągnięcie tego rachunku powoduje dodatkowe 

obciążenie budżetowe. Drugą kwestią podniesioną przez Panią Skarbnik było to, że jeśli są jakieś 

zadania wskazane przez RJP powodujące konieczność ponoszenia w przyszłości wydatków na 

utrzymanie trwałości zadania to należałoby rozważyć uwzględnienie środków na utrzymanie zadań 

z lat poprzednich w budżetach Rad Jednostek Pomocniczych.      

 

Radny Marek NOWARA odnosząc się do poruszonej kwestii przesunięcia terminów w ramach 

zadań z budżetu 150 000 zł stwierdził, że jako praktyk działający w RJP nr 11 Wełnowiec - 

Józefowiec wie, że nie będzie z tym problemu. Jeśli to wpłynie na usprawnienie całego trybu to 

będzie również z korzyścią dla samych Rad Jednostek. Jeśli chodzi o drugi problem, który Pani 

Skarbnik poruszyła to zdaniem Pana radnego 150 000 zł to nie jest aż tak duża kwota, żeby ją 

jeszcze uszczuplać na koszty utrzymania zadań zrealizowanych. Zdaniem Pana radnego to zbytnio 

obciąży budżet Rad.   

 

Radny Borys PRONOBIS zapytał czy nowowybrane Rady Jednostek Pomocniczych będą 

dysponowały pełnym budżetem na ten rok? 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że środki są zabezpieczone, ale 

proporcjonalnie do czasu funkcjonowania danej jednostki pomocniczej.   

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że RJP wynajmują lokal na swoje potrzeby. 

Z przedłożonej informacji wynika, że cztery jednostki bezpłatnie użytkują lokale. Pozostałe 

jednostki wynajmują je odpłatnie. Pani radna stwierdziła, że nie są to tylko koszty wynajmu 

pomieszczeń, ale również media. Pani radna zapytał czy istnieje taka możliwość by również te 

jednostki mogły wynajmować pomieszczenia nieodpłatnie.     

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA wyjaśnił, że wszystkie te lokalizacje to 

lokalizacje w budynkach KZGM. Zatem środki z ich wynajmu nie wychodzą poza budżet zaś 

kwoty opłaty nie stanowią znacznego obciążenia budżetowego. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjnego Pan Witold CIEŚLIŃSKI dodał 

w uzupełnieniu, że jeśli chodzi o utrzymanie tych ośmiu lokali to z całej kwoty 125 531,68 zł na 

utrzymanie przeznaczono 87 000 zł z tego czynsz wyniósł 47 000 zł, zatem 54% wszystkich 

kosztów. Media wynosiły 37 000 zł tj. prawie 43% środków przeznaczonych na utrzymanie lokali 

dla RJP. 
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Radna Bożena ROJEWSKA odnosząc się do wypowiedzi Pana Naczelnika zapytała, co składało 

się na całą kwotę przeznaczoną na utrzymanie lokali RJP.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjnego Pan Witold CIEŚLIŃSKI wyjaśnił, że był 

to czynsz, media, wywóz nieczystości itp. Natomiast na obsługę, zakup materiałów, wyposażenia 

przeznaczonych było 38 000 zł z czego 20 000 zł wydatkowane zostało na remont lokalu przy ul. 

Kotlarza 11. 

 

Radna Bożena ROJEWSKA zapytała czy jest taka możliwość by RJP wynajmowały lokale bez 

opłat. 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA wyjaśnił, że tych jednostek, które 

odpłatnie wynajmują pomieszczenia jest więcej, zatem jeśli podzielimy tą kwotę globalną przez 

ilość jednostek i liczbę miesięcy w roku to jednostkowo nie są to duże kwoty. Trzeba stwarzać 

jednostkom odpowiednie warunki by mogły właściwie funkcjonować i realizować swoje statutowe 

zadania.        

  

Radna Krystyna SIEJNA podkreśliła, że wszędzie są ponoszone koszty czy to w lokalach 

miejskich czy też nie należących do miasta. Miejskie Domy Kultury czy Miejska Biblioteka 

Publiczna również ponoszą koszty tyle, że są one wkalkulowane w ich budżety. Jeśli obiekt nie 

należy do miasta to obieg w pieniądzu musi być. Gdziekolwiek zatem Rada Jednostki Pomocniczej 

funkcjonuje to generuje koszty. Jeżeli jako Rada tworzymy nowy byt to musimy mieć świadomość, 

że ten byt kosztuje. Pani radna stwierdziła, że na dzisiejsze posiedzenie wpłynęła informacja jak 

RJP dysponują 150 000 zł na 2015 rok. Pani radna stwierdziła, że są takie jednostki, które dzielą te 

środki głównie na zadania inwestycyjne, remontowe, drobne zakupy niewielką część poświęcając 

na finansowanie wydarzeń kulturalnych czy na funkcjonowanie w społeczności. Są jednak takie 

jednostki, które zdecydowanie większą część tych środków wydały na rzeczy bieżące. Pani radna 

zapytała czy są jakieś ramy czy też wytyczne do dysponowania tymi środkami. Czy jest jakaś pula 

z tych środków przeznaczona na wydatkowanie inwestycyjno – remontowe, zakupy majątkowe. 

Czy podział tych środków jest dowolny. Z przedstawionego materiału wynika bowiem, że każda 

Rada dzieli środki w dowodny sposób zatem, zdaniem Pani radnej nie ma wytycznych ogólnych 

podziału tych środków na wydatki majątkowe i wydatki bieżące. Według Pani radnej 150 000 zł jest 

dużą kwotą dla dzielnicy bez względu na jej wielkość. Powinno się zatem w sposób z góry 

określony wskazać na co te środki mogą zostać przeznaczone. Rady realizują to zgodnie ze swoją 

wiedzą, ze swoimi potrzebami, zgłoszeniami mieszkańców. Brak tu jednak takiego ogólnego 

narzędzia do dysponowania tymi środkami.                              

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że nie ma takiego 

wymogu ile środków i na jakie rodzaje zadań przeznaczać. Informacje, które Wydział kieruje 

każdorazowo do jednostek stanowi, że przyszedł czas by przygotowywać propozycje zadań 

i przekazywać je do Urzędu. Przypominane są jednak tylko o ogólne zasady. Muszą to być zadania, 

które mieszczą się w katalogu zadań własnych miasta na prawach powiatu, że muszą spełniać 

wymogi związane z legalnością, rzetelnością, efektywnością. Jeżeli będą to zadania i wydatki 

majątkowe to muszą być realizowane na terenach należących do miasta lub też dotyczyć obiektów, 

które należą do miasta. Nie wskazujemy jednak czy to mają być zadania z puli wydatków bieżących 

czy majątkowych i w jakim procencie. O tym decydują konkretne RJP. W momencie podjęcia 

decyzji o  przekazaniu RJP 150 000 zł na realizację zadań dla wszystkich to była nowość. Mając już 

przepracowane 2-3 letni okres możemy już czerpać z doświadczenia, co się udawało co nie. 

Różnorodność zadań jest duża. Również kwestia możliwości realizacji daje duży zasób wiedzy 

i doświadczenia, co należałoby poprawić w następnym okresie. Wiemy, że Radom wiele czasu 
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zabiera uzgadnianie szczegółów z dysponentami środków. Po trzech latach funkcjonowania tego 

budżetu mamy dostateczny zasób wiedzy żeby móc podjąć się wypracowania jakiś zasad.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA stwierdził, że na początku 

funkcjonowania budżetu 150 000 zł dla jednostek w RJP nr 19 była dyskusja, w jaki sposób te 

środki podzielić. Padały propozycje by był to podział 2/3 do 1/3 przy czym wartość 2/3 powinna 

być przeznaczona na zadania inwestycje, a pozostałe środki na wydatki miękkie. Zdaniem Pana 

Prezydenta mogłaby powstać taka wytyczna.   

 

Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki Pan Andrzej 

NAJDROWSKI stwierdził, że po przyznaniu RJP 150 000 zł ówczesny Prezydent Miasta Pan Piotr 

Uszok gościł w jednostce Ligota – Panewniki i informował, że kwota ta nie powinna być 

przeznaczana na remonty i inwestycje a na integrację społeczności lokalnej. Władze jednostki 

jednak nie dostosowały się do tego zalecenia ze względu na fakt, że potrzeby zgłaszane przez 

mieszkańców są priorytetem jak np. wykonie chodnika wraz z oświetleniem od os. Gromadzka do 

ul. Panewnickiej. Koszt realizacji tego zadania to 50 000 zł. Środki te pochodzą w całości z budżetu 

RJP. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność racjonalnego wykorzystanie tych środków, 

ale bez stosowania ograniczeń. Pan Przewodniczący zaapelował o zaufanie do przedstawicieli RJP.        

 

Radny Marek NOWARA stwierdził, że w jego przekonaniu nie powinno wyznaczać się ram. 

Różnorodność zadań często wynika ze specyfiki dzielnicy. Inne problemy są w Podlesiu a inne 

w Bogucicach czy na Wełnowcu. Z drugiej strony czasem nawet jeśli RJP chciałyby wyremontować 

jakiś chodnik czy inną infrastrukturę to są takie dzielnice w których ten podział własnościowy 

uniemożliwia realizację tych zadań. Zatem fundusz kulturalny siłą rzeczy jest większy. Pan radny 

podobnie jak jego przedmówca stwierdził, że optowałby za tym by nie tworzyć ram dla 

wydatkowania tych środków. RJP są najbliżej mieszkańców i wiedzą, co w danej dzielnicy należy 

zrobić.          

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że jego przedmówcy reprezentują te 

jednostki, w których zadania są wybierane z należyta starannością i mieszczą się w tym, o czym tu 

przed chwilą mówiliśmy. Są jednak jednostki, które wykazują się pewną niefrasobliwością 

w wydawaniu tych pieniędzy i przygotowywaniu planów finansowych. Wydział Rozwoju pilnuje, 

by przed wydatkowaniem tych środków zadania, na które są przeznaczane były skonkretyzowane. 

Świadczy to o tym, że wśród części Rad istnieje duża niefrasobliwość w podejściu do 

wydatkowania tych pieniędzy. Radni przez dwie kadencje walczyli, by 150 000 zł RJP dostały, ale 

wówczas jeszcze nie było Budżetu Obywatelskiego. Obecnie mamy Budżet Obywatelski, 150 000 

zł dla RJP i ciągłe braki w budżecie na inwestycje i remonty. 150 000 zł to środki, które zostały 

wyłączone z budżetu miasta przekazane jednostkom do rozdysponowania, ale nie są to środki 

przeznaczone wyłącznie na rozrywkę. Z zestawienia wynika, że Wydział Kultury będzie realizował 

42 zadania, Wydział Edukacji tych zadań będzie miał 20, Wydział Sportu i Turystyki - 11, podczas 

gdy Zakład Zieleni Miejskie ma zaledwie 6 zadań a Miejski Zarząd Ulic i Mostów tylko 8 na 128 

zadań zaproponowanych przez RJP. Pan Przewodniczący stwierdził, że drugą sprawą jest kwestia 

procedury. Ta niefrasobliwość w kształtowaniu planów finansowych bierze się z przeświadczenia 

Rad, że jeśli nawet zadanie zostanie odrzucone to pieniądze do nich wrócą. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego to należy uszczelnić poprzez maksimum jeden rok kumulacji środków. Jeśli RJP 

będzie świadoma, że jeśli nie przygotuje porządnej inwestycji mieszczącej się w zakresie bardzo 

szerokich ram to te pieniądze przepadną. Budżet jest planem finansowym na jeden rok. Zgadzamy 

się na kumulacje, ale jedynie prze rok bo tego wymaga sprawozdawczość. Pan Przewodniczący 

stwierdził, że nie ma przekonania do tego by 150 000 zł musiało być zabezpieczone w rezerwie 

celowej. Pan Przewodniczący przedstawił orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym 
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zakresie. Zdaniem Pana Przewodniczącego pieniądze na zadania z rezerwy celowej 

rozdysponowywane są przez Pana Prezydenta z pominięciem Rady Miasta, co pozbawia Radę 

wiedzy na temat szczegółowości budżetu. W związku z powyższym Pan Przewodniczący 

stwierdził, że podda pod rozwagę Komisji wniosek o wyznaczenie terminu do zgłaszania planów 

RJP do rozdysponowania 150 000 zł do końca czerwca tak, by był czas na opracowanie tego, 

naniesienie odpowiednich poprawek i wprowadzenie tego do budżetu, wzorem Budżetu 

Obywatelskiego w materiałach uzupełniających. Chcemy bowiem wiedzieć na bieżąco na co te 

pieniądze idą ponieważ budżet uchwala Rada Miasta. Jeśli chodzi o te ramy to również należy się 

nad tym zastanowić. Istniej bowiem pewien dualizm rozdysponowywania środków budżetowych. 

MBP dostaje pieniądze bezpośrednio z budżetu miasta, następnie z pośrednictwem RJP. 

Analogiczna sytuacja jest w przypadku klubów sportowych. Pan Przewodniczący podkreślił, że 

wskazane w przygotowanych na dzisiejsze posiedzenie przez pion finansowy materiałach znalazły 

się sugestie, które pokrywają się z uwagami Komisji. Następnie Pan Przewodniczący poddał pod 

głosowanie wniosek o rozważenie możliwości przygotowania projektu uchwały zmieniającego 

uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, 

szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu, w której wprowadzono by procedury dotyczące budżetów Rad Jednostek 

Pomocniczych określające m.in. termin przedłożenia zaakceptowanych zadań czy formę ich 

prezentacji w projekcie budżetu (np. według rozwiązań przyjętych dla Budżetu Obywatelskiego).                        

 

Radni, jednogłośnie 9 głosów „za” przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego kierując 

do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:   

 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice 

o rozważenie możliwości przygotowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu 

budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, 

w której wprowadzono by procedury dotyczące budżetów Rad Jednostek Pomocniczych 

określające m.in. termin przedłożenia zaakceptowanych zadań czy formę ich prezentacji 

w projekcie budżetu (np. według rozwiązań przyjętych dla Budżetu Obywatelskiego).    

 

W kolejności Pan Przewodniczący przedstawił projekt wniosku w zakresie rozważenia możliwości 

wprowadzenia zasady niekumulowania ponad 1 rok niewykorzystanych środków z budżetów Rad 

Jednostek Pomocniczych np. według rozwiązań przyjętych dla Budżetu Obywatelskiego.   

Radni, jednogłośnie 9 głosów „za” przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego kierując 

do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:   

 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice 

o rozważenie możliwości wprowadzenia zasady niekumulowania ponad 1 rok 

niewykorzystanych środków z budżetów Rad Jednostek Pomocniczych np. według rozwiązań 

przyjętych dla Budżetu Obywatelskiego.   

 

Ostatni z zaproponowanych przez Pana Przewodniczącego wniosków dotyczył rozważenia 

możliwości stworzenia dla Rad Jednostek Pomocniczych zasad określających kierunki 

wydatkowania środków z budżetów Rad Jednostek Pomocniczych. Zdaniem Komisji w zasadach 

tych należy preferować wydatki majątkowe.   

Radni, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 1 głos „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” - 

przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego kierując do Prezydenta Miasta wniosek 
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o następującej treści: 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice 

o rozważenie możliwości stworzenia dla Rad Jednostek Pomocniczych zasad określających 

kierunki wydatkowania środków z budżetów Rad Jednostek Pomocniczych. Zdaniem Komisji 

w zasadach tych należy preferować wydatki majątkowe.   
 

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

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

wiadomości przedłożoną informację 

 

Ad. 3. Informacja n/t gospodarki finansowej jednostek budżetowych: 

a) Urząd Miasta, 

b) Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji na temat gospodarki finansowej Urzędu Miasta. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA pokrótce scharakteryzowała jak wygląda 

gospodarka finansowa Urzędu Miasta z uwzględnieniem obsługi finansowo – księgowej, planu 

finansowego dochodów i wydatków oraz dochodów podatkowych z tytułu podatków i opłat 

lokalnych.   

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ w szczegółach przedstawiała 

jak wygląda działalność podległego jej Wydziału w zakresie analiz i sprawozdawczości, planowania 

oraz księgowości budżetu miasta.   

 

Naczelnik Wydziału Księgowo – Rachunkowego Pani Danuta LANGE przedstawiła jak 

wygląda obsługa finasowo-księgowa Urzędu Miasta prowadzona przez podległy Pani Naczelnik 

Wydział, który składa się z ośmiu referatów z tego cztery zajmują się gospodarką finansową 

w zakresie dochodów budżetowych. Pani Naczelnik omówiła wykonanie planu dochodów 

budżetowych Urzędu Miasta w 2014 roku ze szczególnym uwzględnieniem opłaty komunalnej.   

 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS omówiła zakres 

działania podległego jej Wydziału w szczególności dotyczące wymiaru podatków i opłat, ulg, 

orzecznictwa i kontroli podatkowej, egzekucji, zabezpieczenia należności z tytułu podatków i opłat 

lokalnych. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA podsumowując wystąpienia swoich 

poprzedniczek zwróciła uwagę na problemy, które utrudniają pracę. Nadmierna sprawozdawczość 

budżetowa w układzie klasyfikacji budżetowej, w układzie wydatków strukturalnych, w układzie 

źródeł finansowania. Dodatkowo wadliwe i zmienne przepisy prawa. Kolejnym problem jest 

odliczenie VAT-u. Ponadto oprócz spraw, o których wspomniały Panie Naczelnik mamy jeszcze 

inwentaryzacje całego majątku, który jest w mieście. Zatem pracy jest ogrom, a najważniejszy jest 

termin. Uchybienie terminu wiąże się z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał jak wygląda windykacja zaległości 

w zakresie opłaty komunalnej, jeśli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe czy też KZGM. Pan 

Przewodniczący stwierdził, że pojawiły się protesty ze strony spółdzielni, które czasem muszą 

wykładać własne środki za mieszkańców, którzy nie opłacają tej opłaty. Pan Przewodniczący 
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zapytał czy miasto umieszcza dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników oraz czy szkolenia 

radnych są opodatkowane? Pan Przewodniczący poprosił również o omówienie naliczenia podatku 

od wody dla stawu Grunfeld. 

     

Naczelnik Wydziału Księgowo – Rachunkowego Pani Danuta LANGE wyjaśniła, że nie ma 

problemu z dużymi podmiotami, czyli spółdzielniami, spółkami, KZGM. One wszystkie regulują 

opłatę komunalną w terminie. Pani Naczelnik stwierdziła, że miasto ma bardzo dobrą ściągalność, 

jeśli chodzi o opłatę komunalną. Problemy, które są dotyczą w 99% osób fizycznych. Zdarzały się 

niewielkie wspólnoty, które z tą opłatą zalegają. Jeśli chodzi o Krajowy Rejestr Dłużników to 

przepisy prawa uniemożliwiają rejestrowanie w nim dłużników podatkowych. Umieszcza się w nim 

dłużników w zakresie użytkowania wieczystego czy dzierżaw. Jeśli chodzi o szkolenia radnych to 

mamy już interpretację w tym zakresie stwierdzającą, że szkolenia i wyjazdy radnych nie podlegają 

opodatkowaniu.  

 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS odnosząc się do 

kwestii stawu Grunfeld wyjaśniła, że przypis podatku nastąpił w związku z tym, że ten staw ma 

taką klasyfikację w ewidencji gruntów i budynków, która sprawia że dzisiaj podlega 

opodatkowaniu. Przypis podatku nastąpił 5 lat wstecz tak jak dopuszczają to przepisy prawa 

podatkowego. Dla Wydziału wiążące są zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Jeśli taki zapis 

ulegnie zmianie to wówczas będzie możliwe inne podejście do sposobu opodatkowania tego stawu.  

 

Przewodniczący Komisji pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że nie tylko urzędy centralne 

i skarbowe zmieniają interpretację przepisów. Tu również ktoś musiał przenieść w ewidencji ten 

staw ze stawów zwolnionych do stawów podlegających opodatkowaniu. W konsekwencji 

z automatu została naliczona 5 lat wstecz opłata.    

 

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS stwierdziła, że 

zmiana klasyfikacji gruntów rzutuje na zmianę opodatkowania. 

 

Radny Bartosz WYDRA porosił o wyjaśnienie kwestii rozdysponowania nadwyżki z opłaty 

komunalnej.   

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że poprzez powstanie 

nadwyżki zmniejszył się deficyt, jeśli chodzi o poprzednie lata. Podejmowane jest wiele działań 

w zakresie czystości miasta, które nie są zakwalifikowane przynajmniej na tą chwilę do działań, 

które stricte podlegają rozliczeniu. Zdania w tym zakresie są jednak podzielone a interpretacje 

różne. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że z informacji jakie posiada 

wynika, że pieniądze z opłaty komunalnej musza zostać przeznaczone na „śmieci”.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że faktycznie taka zasada 

obowiązuje, ale istnieje też zasada rocznego budżetu i tu nie ma żadnego funduszowania. Jeśli 

będzie trzeba to możemy wskazać tak wiele zadań, które służą oczyszczaniu miasta, że tych 

środków z nadwyżki może braknąć. 

     

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji na temat gospodarki finansowej Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach. 
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Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbra 

OBORNY przedstawiła zebranym prezentacje multimedialną w zakresie gospodarki finansowej 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.   

 

Radna Małgorzata SMOLEŃ poprosiła o uszczegółowienie kwestii wpłaty zaliczek na egzekucję 

długu. 

 

Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbra 

OBORNY wyjaśniła, że zaliczki należy wpłacić do komornika by komornik podjął działania.   

 

Radna Małgorzata SMOLEŃ zapytała jak to jest, że ciągle te kwoty ulegają niezwiększeniu a nie 

ma ściągalności.  

 

Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbra 

OBORNY wyjaśniła, przedstawiła roczne wskaźniki ściągalności w KZGM. 

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA dodał, że to zestawienie w którym 

Pani Dyrektor przesuwa inne środki na windykację jeśli jest to tylko możliwe jest podyktowane 

tym, że im szybciej podejmowana jest egzekucja tym jest ona bardziej prawdopodobna do 

zrealizowania. W momencie, kiedy wyporność dłużnika jest w granicach 1000-5000 zł i następuje 

egzekucja prawdopodobieństwo tego, że albo zdecyduje się on go spłacić w ratach albo w wyniku 

postępowania komorniczego jest zdecydowanie większe niż zaniechanie tej egzekucji. Gdy ten dług 

narasta powyżej 100 tys. zł jego spłacenie przez dłużnika jest nierealne. Pan Naczelnik podkreślił, 

że pomimo wydatków przychody z tego tytułu wzrosły o 8 mln zł. Wreszcie zaczęto ściągać te 

zadłużenia z poprzednich lat, które wydawały się nie do wyegzekwowania. 

 

Radna Małgorzata SMOLEŃ stwierdziła, że KZGM traci 1 637 668 zł na koszty postępowania 

sadowego i prokuratorskiego. Jeśli jest nakaz sądowy i jest ściągalność tego nakazu to po stornie 

przychodów pojawi się wzrost tych kosztów. Jaki zatem był ten koszt skoro jest dwa razy 

zaksięgowany, jako koszt i jako przychód. Czy to jest wyodrębniane i wiadomo ile KZGM nie 

miało tego zwrotu. 

 

Radny Bartosz WYDRA poprosił o zestawienie w jaki sposób od początku wdrożenia systemu 

gospodarki odpadami została rozdysponowana nadwyżka. Szczegółowo na jakie elementy została 

wydatkowana. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że wszystko to znajdzie się 

w sprawozdaniu z wykonania budżetu     

 

Radny Bartosz WYDRA zapytał jaką ilością pustostanów w zakresie lokali mieszkalnych miasto 

dysponuje. 

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że KZGM każdy wolny 

lokal musi zabezpieczyć i przekazać do dyspozycji Urzędu Miasta. Samo słowo pustostan trzeba 

rozpatrywać pod kątem tego czy rozumiemy go, jako lokal, który nadaje się do powtórnego obrotu 

tzn. będzie przeznaczony na zadysponowanie na rzecz potencjalnych osób uprawnionych do 

otrzymania lokalu z miasta czy jest on pustostanem, ponieważ ma jakieś inne przeznaczenie. Na 

dzień dzisiejszy posiadamy niecałe 500 lokali o statusie zarówno lokalu z przeznaczeniem na lokal 

socjalny jak i lokali przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony, którymi zaczniemy 

dysponować po zatwierdzeniu przez Komisję Infrastruktury i Środowiska listy osób uprawnionych 
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do otrzymania lokalu w roku 2015. De facto w mieście jest, około 900 które z rożnych powodów są 

lokalami pustymi nie przynoszącymi dochodów KZGM a wręcz generują koszty, bo trzeba je 

zabezpieczać, ale z różnych powodów one i tak nie będą już służyły na cele mieszkalne. To są 

lokale w budynkach, które są sukcesywnie wykwaterowywane ze względu na zły stan techniczny 

i podjęcie decyzji o wyburzeniu, lub w budynkach, które musimy oddać właścicielom. Są to 

również budynki, które są przeznaczone na inne cele lub czekają na sprzedaż.     

 

Małgorzata SMOLEŃ zapytała, jakie są koszty utrzymania wszystkich 900 pustych lokali 

znajdujących się w mieście Katowice.  

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA przedstawił jak wygląda struktura 

kosztów ww. lokali zwracając uwagę na fakt, że podstawowym elementem utraty dochodów jest 

utrata czynszu, który mógłby być gdyby był najemca. Co do kosztów to na przykładzie Kolonii 

Alfreda Pan Naczelnik wyjaśnił, że koszty te sięgnęły 110 000 zł.  

 

Radny Bartosz WYDRA zapytał ile jest mieszkań przeznaczonych do licytacji stawki czynszu.   

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że takie dane pozyskiwane 

są cyklicznie. Co trzy miesiące jest ogłaszany przetarg licytacyjny na stawkę czynszu. Raz na trzy 

miesiące organizowany jest przetarg licytacyjny na mieszkania poniżej 80 m
2
 będące w zarządzie 

KZGM ale nie będące własnością gminy. Trzecią kategorią lokali są lokale do sprzedaży we 

wspólnotach albo powyżej 80 m
2
. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że z przedstawionej prezentacji 

wynika, że KZGM w zakresie dochodów i wydatków ma budżet zrównoważony. Pan 

Przewodniczący zapytał jak oceniana jest zamiana formy z zakładu budżetowego na jednostkę 

budżetową.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że zakład budżetowy jest 

forma bardziej samodzielną w ramach środków może mu być przyznana dotacja przedmiotowa. 

Jeśli chodzi o jednostkę budżetową to jest ten komfort że wszystkie dochody wpływają do budżetu 

ale wszystkie wydatki niezbędne są również realizowane z budżetu.. 

 

Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbra 

OBORNY wyjaśniła, że problem z planowaniem wydatków polega na tym, że KZGM zarządza 

ponad 300 nieruchomościami, które nie są własnością miasta. Jeśli wydajemy te nieruchomości 

właścicielowi musimy zwrócić środki z tytułu sprawowanego zarządu. Jeśli są to atrakcyjne 

nieruchomości to kwoty te sięgają milionów zł.                

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że ta forma ze względu na pewną 

nieprzewidywalność planu finansowego dla KZGM jest lepsza natomiast dla służb finansowych 

miasta gorsza. Pan Przewodniczący stwierdził, że niepokojącą kwestią jest kwestia remontów 

i spadku ilości środków na nie przeznaczanych. Szereg podejmowanych działań czy to 

inwestycyjnych czy remontowych kończy się na półce, bo nie ma środków na ich realizację. 

Zdaniem Pana Przewodniczącego musimy być konsekwentni i po zrobieniu dokumentacji 

realizować określone zadania. Ponadto Pan Przewodniczący poruszył kwestię wspólnot 

mieszkaniowych i kosztów, jakie KZGM ponosi w zawiązku z ich funkcjonowaniem. Pan 

Przewodniczący poddał pod rozwagę Komisji wniosek o jak najszybsze wychodzenie miasta ze 

wspólnot.      
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Radni po wysłuchaniu uwag w tym zakresie przedstawionych przez Dyrektora KZGM, 

jednogłośnie 10 głosów „za” przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego kierując do 

Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:    

 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice 

o zintensyfikowanie działań umożliwiających wyjście miasta ze wspólnot mieszkaniowych, 

szczególnie tych, w których występują wolne lokale przeznaczone do sprzedaży.    

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zaproponował również wniosek o zwiększenie 

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

 

Radni, jednogłośnie 10 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego kierując 

do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:    

 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice 

o rozważenie możliwości zwiększenia w 2015 roku środków na remonty w KZGM do poziomu 

przynajmniej roku 2014.   

 

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

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

wiadomości przedłożoną informację 

 

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 4.1. 

 

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

projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 

Katowice na 2015 rok. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zmian budżetu miasta 

Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 11.993.146 zł z tytułu: 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 2.011.434 zł tj.: 

 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w związku z windykacją należności – 

270.000 zł, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w związku z otrzymaniem odszkodowania za 

zniszczone mienie – 2.274 zł, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze zwrotem nienależnie pobranych 

dodatków energetycznych wypłaconych z dotacji z budżetu państwa – 700 zł, 

 Powiatowy Urząd Pracy w związku ze zwrotem podatku VAT od części wydatków 

poniesionych w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia "Kierunek Przedsiębiorczość" – 

25.000 zł, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z kontynuacją zarządzania obiektem 

„Spodek” – 1.713.460 zł, 

 części oświatowej subwencji ogólnej: gminnej (2.032.372 zł) i powiatowej (6.669.919 zł) 

zgodnie z pismami Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 i ST4.4750.14.2015 – 8.702.291 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 446.151 zł na realizację 

projektów: 

 „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których 
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organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów 

przedszkolnych” – 102.000 zł, 

 „Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej 

szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach” – 42.500 zł, 

 „Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo-

dydaktycznej” – 42.500 zł, 

 „Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych” – 42.500 zł, 

 „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 

w Katowicach” – 25.500 zł, 

 „Elektryczne pojazdy w Miejskiej Europie – III etap” – 191.151 zł 

w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku oraz zwiększeniem dofinansowania, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa – 666.474 zł na 

realizację projektów: 

 „Kopernik szkołą otwartą na zmiany” (EFS) – 83.918 zł, 

 „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” (EFS) – 100.225 zł, 

 „Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca” (EFS) – 123.008 zł, 

 „Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD” (EFS) – 130.302 zł 

w związku ze zmianą źródła finansowania z budżetu Unii Europejskiej na Europejski 

Fundusz Społeczny, 

 „System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach” (EFS i budżet państwa) – 

228.224 zł, 

 „Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez 

uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach” (budżet państwa) 

– 797 zł 

w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku, 

 środków z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu „Miasto jako 

przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości” w związku ze zwiększeniem 

dofinansowania oraz niewykorzystaniem środków w 2014 roku – 166.796 zł, 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 126.650 zł z tytułu: 

 środków z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) – 99.418 zł na realizację projektów: 

 „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” – 29.964 zł, 

 „Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca” – 33.727 zł, 

 „Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD” – 35.727 zł 

w związku ze zmianą źródła finansowania z budżetu Unii Europejskiej na Europejski 

Fundusz Społeczny, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zdobywanie 

doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów 

Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach” – 23.010 zł, 

 środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 

na obsługę zadań realizowanych przez Miasto w związku z dostosowaniem planu do 

wysokości 2,5% środków przyznanych według algorytmu w 2015 roku – 4.222 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 11.424.546 zł przeznaczonych na: 

 dofinansowanie Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 913.740 zł: 

 „Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej” celem rozbudowy Systemu 

Kataster WZ (środki niewykorzystane w 2014 roku) – 723.740 zł, 

 „Budowa trzech basenów w dzielnicach” (przesunięcie części środków z 2019 roku) – 

190.000 zł, 

 dofinansowanie zadania inwestycyjnego (jednorocznego) w budynkach będących 

własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu 
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Gospodarki Mieszkaniowej (ul. Mikołowska 11, 13) – 150.000 zł, 

 zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej – 120.000 zł, 

 utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Międzynarodowego Centrum Kongresowego – 

4.500.000 zł 

 dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla JRG II w Katowicach – 

Piotrowicach w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015 r. (50% kosztów) – 400.000 zł, 

 zakup środków żywności (286.088 zł) i szkolenia pracowników (1.800 zł) w przedszkolach 

miejskich – 287.888 zł, 

  realizację zadań remontowych w placówkach oświatowych – 41.400 zł, 

 naprawę uszkodzonego mienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ze środków 

otrzymanego odszkodowania – 2.274 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych, 

budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa – 1.569.193 zł: 

 „Europa w jednym rytmie”– 22.589 zł, 

 „Kopernik szkołą otwartą na zmiany” – 104.897 zł, 

 „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” – 125.281 zł, 

 „Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca” – 153.760 zł, 

 „Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD – 162.878 zł 

w związku ze zmianą źródła finansowania z budżetu Unii Europejskiej na Europejski 

Fundusz Społeczny, 

 „Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez 

uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach” – 35.406 zł, 

 „W łączności z Europą”– 35.675 zł, 

 „Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych 

nr 3 w Katowicach” – 42.488 zł, 

 „System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach” – 274.347 zł, 

 „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów 

przedszkolnych” – 120.000 zł, 

 „Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej 

szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach” – 50.000 zł, 

 „Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo-

dydaktycznej” – 50.000 zł, 

 „Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych” – 50.000 zł, 

 „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 

w Katowicach” – 30.000 zł, 

w związku z niewykorzystaniem środków w 2014 roku, 

 „Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności” 

(Erasmus+) – 72.933 zł, 

 „Elektryczne pojazdy w Miejskiej Europie – III etap” – 238.939 zł 

w związku ze zwiększeniem dofinansowania oraz niewykorzystaniem środków w 2014 roku 

 uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej w związku ze 

 zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa (52.650 zł) oraz wypłatą nieplanowanej 

nagrody jubileuszowej (11.627 zł) – 64.277 zł, 

 zakup energii w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 (73.286 zł) oraz pokrycie 

składki z tytułu przynależności Specjalistycznej Poradni Rodzinnej do Śląskiej 

Międzyzakładowej Komisji Związków Zawodowych "Rada Poradnictwa" (2.052 zł) – 
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75.338 zł, 

 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 

w Katowicach celem sfinansowania występów Filharmoników Wiedeńskich oraz 

prowadzonych przez nich kursów mistrzowskich – 148.000 zł, 

 udzielenie dotacji celowej (207.000 zł) i zwiększenie dotacji podmiotowej (30.000 zł) dla 

miejskich domów kultury celem realizacji zadań wskazanych przez Rady Jednostek 

Pomocniczych – 237.000 zł: 

 RJP nr 18 Murcki: rozwój chóru parafialnego „A Vista” (5.000 zł), Festyn Śląski (28.000 

zł), festyn parafialny (18.000 zł), „Lato w mieście” (5.000 zł), 

 RJP nr 20 Zarzecze: organizacja corocznego festynu (20.000 zł), zakup sprzętu sportowo 

rekreacyjnego (11.000 zł), dofinansowanie akcji „Lato” (15.000 zł), dofinansowanie 

zajęć dla dzieci i dorosłych (8.000 zł), rozbudowanie monitoringu przy MDK 

„Południe” (10.000 zł), dofinansowanie klubu sportowego „Smoka Beboka” 

działającego przy instytucji (1.000 zł), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

w budynku MDK „Południe” (30 000 zł), 

 RJP nr 21 Kostuchna: II etap prac utworzenia monografii Kostuchny (15.000 zł), 

dofinansowanie akcji „Lato w mieście” (20.000 zł), organizacja festynu „Dni 

Kostuchny” (50.000 zł), 

 RJP Nr 13 Bogucice: Jubileusz Chóru Gospel (1.000 zł), 

 udzielenie dotacji celowej Miejskiemu Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” celem 

realizacji inicjatywy lokalnej „Gospel bez granic” – 5.000 zł, 

 zwiększenie dotacji podmiotowej na bieżące funkcjonowanie Śląskiego Centrum Wolności 

i Solidarności (współfinansowanie instytucji kultury utworzonej przez Marszałka 

Województwa Śląskiego zgodnie z zawartą umową) – 53.039 zł, 

 utrzymanie i funkcjonowanie obiektu „Spodek” przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

(w tym zwiększenie zatrudnienia o 28 etatów) – 2.857.397 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.399.514 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 

(Erasmus+) – 669.535 zł: 

 „Kopernik szkołą otwartą na zmiany” – 198.392 zł, 

 „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” – 123.234 zł, 

 „Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca” – 166.796 zł, 

 „Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD” – 178.636 zł 

w związku ze zmianą źródła finansowania z budżetu Unii Europejskiej na Europejski 

Fundusz Społeczny, 

 „Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły” w związku 

ze zmianą przelicznika walutowego – 2.477 zł, 

 obsługę administracyjną zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z dostosowaniem planu do wysokości 

2,5% środków przyznanych według algorytmu w 2015 roku – 4.222 zł, 

 Wieloletnie Przedsięwzięcie pn. Organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” (umowa koncesyjna) 

w związku z wstrzymaniem decyzji o podpisaniu umowy – 1.725.757 zł. 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 2.841.464 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

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

w kwocie 595.000 zł celem: 

 realizacji zadań inwestycyjnych (jednorocznych) w budynkach będących własnością gminy 
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i pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

(ul. Koszarowa 8,8a-8c, 10, 10a i 10b, 12, 12a-12f, ul. Adamskiego 9, 9a-9c, 11, 11a, 13, 13a-

13e wraz z placami zabaw ze strefą aktywności fizycznej) poprzez rezygnację z zadania 

inwestycyjnego pn. Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Adamskiego 

zaplanowanego przez Zakład Zieleni Miejskiej (przeniesienie między działami) – 350.000 zł, 

 uzupełnienia środków na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane 

z gospodarowaniem nieruchomościami (przeniesienie między działami) – 95.000 zł, 

 zwiększenia dotacji celowej na organizację imprez sportowych i turystycznych, szkolenie dzieci 

i młodzieży w dziedzinie sportu oraz innych zadań z zakresu sportu poprzez zmniejszenie 

środków na zakup usług – 150.000 zł. 

Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok Gimnazjum Nr 10 o kwotę 738 zł poprzez 

zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę 

uszkodzonych okien. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że będzie nalegał na to by Komisja 

materiały dotyczące zmian budżetu oraz w budżecie otrzymywała najpóźniej w poniedziałek 

zakładając, że utrzymany zostanie termin czwartkowy posiedzeń Komisji. Pan Przewodniczący 

stwierdził, że brak pytań do tego materiału wynika z faktu że członkowie Komisji nie mieli czasu 

zapoznać się z tymi dokumentami. Z szacunku dla pracy pionu finansowego Pan Przewodniczący 

stwierdził, że będzie prosił by te materiały wpływały w poniedziałek. Jeśli ten termin nie zostanie 

dotrzymany wówczas Komisja nie będzie procedowała nad tymi projektami.  

 

Radny Witold WITKOWICZ zapytał czy te zmiany, których dokonuje sie w budżecie Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z kontynuacją zarządzania obiektem „Spodek” wystarczą, 

jeśli do końca roku MOSiR będzie musiał administrować tym obiektem? 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że jeśli chodzi o „Spodek” to 

finansowanie doprowadzone zostało do porównywalnych wielkości jak w roku ubiegły. Jeśli chodzi 

o MCK – nie. Wniosek na utrzymanie do końca roku MCK był rzędu 9,5 mln zł. Budżet nie jest 

jednak bez dna musi mieć pokrycie wydatków w dochodach. W związku z faktem, że urzędnicy nie 

byli do końca pewni ile dochodów można uzyskać zatem w czerwcu będzie ponowna dyskusja 

w tym zakresie.  

 

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

Jerzy FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok, jednogłośnie - 9 

głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady 

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

2015-2035. 

 

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

FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
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Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

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

jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 5. Korespondencja: 

  

Ad. 5.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na zapytanie 

Pani radnej Bożeny Rojewskiej. 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 

 

Ad. 5.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na zapytanie 

Pani radnej Małgorzaty Smoleń. 

  

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 

 

Ad. 5.3. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek 

Komisji w sprawie rozważenia możliwości usunięcia zapisu ust. 8 w § 1. Regulaminu Budżetu 

Obywatelskiego w Mieście Katowice. 

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 

 

Ad. 5.4. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek 

Komisji w sprawie rozważenia możliwości zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego 

poprzez wywieszenie listy wybranych zadań w terminie do 30 czerwca".   

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości 

 

Ad. 5.5. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym pismo właścicieli lokali 

mieszkalnych w budynku przy Al. Roździeńskiego 100 w Katowicach o obniżenie wymiaru opłaty 

podatku od nieruchomości w następnych latach. Pan Przewodniczący poinformował, że  

Przewodnicząca Rady skierowała niniejsze pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o rozpatrzenie 

sprawy i przygotowanie stanowiska.  

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości 

 

Ad. 6. Wolne wnioski: 

 

Radny Marek NOWARA w nawiązaniu do proponowanych zmian w trybie przyznawania 

środków dla Rad Jednostek Pomocniczych zawnioskował o zorganizowanie spotkania 

z przedstawicielami wszystkich działających Rad Jednostek Pomocniczych w celu przeprowadzenia 



- PROJEKT - 

17 

dyskusji nad wnioskami, które dziś zostały przedstawione, co w przekonaniu Pana radnego miałoby 

również wpływ na usprawnienie działalności Rad. Takie spotkanie byłoby wyjściem naprzeciw 

oczekiwaniom Rad Jednostek Pomocniczych.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wyjaśnił, że Pan Prezydent ma w zwyczaju 

spotykanie się z Radami Jednostek Pomocniczych przynajmniej raz w roku. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego takie spotkanie zostanie zorganizowane. Na razie wnioski Komisji zostaną 

przekazane do Pana Prezydenta z prośba o zajęcie stanowiska. Później będziemy konsultować je 

z Radami Jednostek Pomocniczych.      

 

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 

 


