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BRM.0012.3.5.2016.KJ-K  
 
 
Protokół Nr 5/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
 
Data posiedzenia: 19.05.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:00 
Prowadzący obrady: Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI  
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (na 10 ogółem).  
 
Radni nieobecni: 
 

1. Jerzy FORAJTER 
2. Witold WITKOWICZ 
3. Bartosz WYDRA  

 
Zaproszeni goście: 
  

1. Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK 
2. Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjnego Pan Witold CIEŚLIŃSKI 
3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ  
4. Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA 
5. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK 
6. Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA 
7. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 
8. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pani 

Mirosława STACHURA - JELEŃ 
 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok. 

 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok. 

 Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 
rok. 

 Uchwała Nr 4200/III/89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku III Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego. 

2.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok. 

3. Opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. 
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 Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na 
lata 2015-2035 za 2015 rok. 

 Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni 
funkcję organu tworzącego za 2015 rok. 

3.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania 
z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku”. 

4. Opiniowanie projektów uchwał. 
4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kwiatkowskiego na 
rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. i św. Herberta w Katowicach. 

4.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 
w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną 
w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku. 

4.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach od Pani A C (obecnie M) i Pani S C z tytułu korzystania z 
uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 
Nowowiejskiego. 

4.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Katowicach wobec Pana P P za lokal mieszkalny położony przy ul. Nowy Świat w 
Katowicach. 

4.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
wobec Pana Z K za lokale mieszkalne położone w Katowicach przy ul. Markiefki oraz za lokal 
socjalny położony w Katowicach przy ul. Kochanowskiego. 

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

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

4.8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie należności przysługującej miastu Katowice od LEX MODERATOR sp. z o.o. 
w Katowicach z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Francuskiej 70 
w Katowicach. 

5. Korespondencja. 
6. Wolne wnioski. 
 
________________________________________________________________________________  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 
gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  
 
Radni, jednogłośnie - 6 głosów „za” – przyjęli porządek posiedzenia.  
 
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI poinformował, że projekt protokołu Nr 4/16 
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z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 21.04.2016 r. był dostępny do wglądu w Biurze Rady 
Miasta oraz na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice w zakładce Komisja 
Budżetu Miasta. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Pan Przewodniczący poddał projekt 
protokołu pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 4/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 21.04.2016 r. został przyjęty 
jednogłośnie – 6 głosów „za”. 
 
Ad. 2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy 
o finansach publicznych do Komisji wpłynęły następujące dokumenty: Sprawozdanie z wykonania 
budżetu miasta Katowice za 2015 rok, Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Katowice za 2015 rok jak również projekt uchwały Rady Miasta Katowice 
w powyższym zakresie. Ponadto Pan Przewodniczący poinformował, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Katowicach uchwałą Nr 4200/III/89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku III Składu 
Orzekającego wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji będącej 
przedmiotem obrad Komisji. 
 
Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że przyjęty przez Radę 
Miasta Katowice budżet miasta Katowice na rok 2015 w ciągu roku ulegał wielokrotnie zmianom, 
których dokonywano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W wyniku wprowadzonych 
zmian w toku realizacji budżetu planowane dochody ogółem zwiększono w stosunku do planu na 1 
stycznia 2015 r. o 5,7% i wykonane zostały w kwocie 1.659.394.025,37 zł, co stanowi 101,3% planu 
po zmianach. Planowane wydatki ogółem zwiększono w stosunku do planu na 1 stycznia 2015 r. 
o 4,7% zrealizowano w wysokości 1.616.213.883,04 zł, co stanowi 89,2% planu po zmianach. 
Nadwyżka operacyjna w 2015 r. osiągnięta została w wysokości 225.841.001 zł, co stanowi 316,9% 
planu wynoszącego 71.267.729 zł. Zrealizowana nadwyżka operacyjna za 2015 rok była wyższa od 
założonej w planie po zmianach o 154.573.272 zł i wyższa od wykonania za 2014 rok o 41.468.888 
zł tj. o 22,5%. Dodatnia różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami 
wyniosła 43.180.142 zł i wynik był korzystniejszy od odnotowanego w roku poprzednim (deficytu) 
o 280.325.310 zł. Osiągnięte wyniki operacyjne wskazują, że pomimo dobrej koniunktury, która 
przełożyła się na wzrost dochodów zwłaszcza z tytułu udziału w podatku PIT, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat równocześnie następuje szybki wzrost wydatków bieżących 
w tym głównie mających charakter stały. Niezbędne jest zatem podejmowanie działań skutkujących 
zahamowaniem wzrostu wydatków bieżących zwłaszcza w obliczu ryzyka znaczącego obniżenia 
dochodów w związku ze zmianą przepisów jak również w sytuacji pogorszenia koniunktury. 
 
Radna Małgorzata SMOLEŃ poprosiła o uszczegółowienie kwestii zmniejszenia planu wydatków 
bieżących z przeznaczeniem na rezerwy w kwocie 17.284.181 zł. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że w ramach budżetu 
miasta obowiązkiem jest tworzenie rezerw budżetowych, z których w trakcie roku na mocy 
stosownych przepisów korzysta Prezydent Miasta. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na 
nieprzewidziane wydatki i okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie roku, jak również rezerwy 

http://www.katowice.eu/
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celowe, które na etapie projektowania budżetu nie mają konkretnego dysponenta, ale określone 
przeznaczenie. Największą rezerwą celową są rezerwy przeznaczone na odprawy emerytalne 
i rentowe. Jest również rezerwa na realizację „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2015”. W chwili, gdy Rada Miasta 
Katowice uchwali „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego na rok 2015” i wskaże, na jakie zadania środki mają być rozdysponowane to 
wówczas Pan Prezydent rozdysponowuje tą rezerwę na wskazane zadania. Podobnie wygląda 
rezerwa przeznaczona na inicjatywy lokalne. Czyli jeśli mieszkańcy zgłoszą jakąś inicjatywę, która 
zostanie pozytywnie zaopiniowana wówczas uruchamiane są środki na jej realizację ze 
wspomnianej rezerwy. Sumę wskazań, o których mówimy rozdysponowano, zatem przesunięto 
środki z rezerwy, czyli działu 758 do innych działów klasyfikacji budżetowej na konkretnie wskazane 
zadania. Zasadą rezerw celowych jest to, że jeśli środki z rezerwy zostały rozdysponowane to 
dysponent otrzymujący te pieniądze nie może ich przeznaczyć na inny cel. Gdyby w toku 
wydatkowania okazało się, że wartość zadania jest niższa to również nie mogą one zostać 
wykorzystane na coś innego.        
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Wiceprzewodniczący Komisji Pan 
Maciej BISKUPSKI zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 2.1. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady 
Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
Katowice za 2015 rok. 
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 
2015 rok, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3. Opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach 

publicznych. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI poinformował zebranych, że analogicznie jak 
przy sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 roku również w przypadku 
omawianego punktu porządku obrad, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych do 
Komisji wpłynęły stosowne dokumenty: Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Katowice na lata 2015-2035 za 2015 rok, Sprawozdania z wykonania planów 
finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2015 rok oraz projekt 
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu zadań 
społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku”. Następnie Pan Przewodniczący zwrócił 
się z prośbą o przedstawienie informacji będących przedmiotem obrad Komisji. 
 
Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK omówiła „Sprawozdanie 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2015-2035 za 2015 
rok” zwracając szczególną uwagę na dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
w ramach perspektywy 2015-2018 oraz w ramach perspektywy 2019-2035. Ponadto Pani Skarbnik 
przedstawiła jak przebiegała realizacja WPF w 2015 roku w zakresie dochodów, wydatków, 
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przychodów i rozchodów. Następnie omówiła kwotę długu na koniec 2015 roku z uwzględnieniem 
zadłużenia miasta Katowice na dzień 31 grudnia 2015 roku, a także oceny ratingowej miasta. Na 
koniec Pani Skarbnik przedstawiła informacje z realizacji upoważnień wynikających z uchwały 
w sprawie WPF udzielonych Prezydentowi Miasta Katowice.  
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że „Program zadań 
społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku” jest każdorazowo przestawiany, jako 
materiał uzupełniający do budżetu miasta, dlatego też sprawozdanie z wykonania tego programu 
przedkładane jest przy wykonaniu budżetu. Sprawozdanie przygotowane jest w układzie czterech 
części obejmujących: w pierwszej części zadania i zakupy inwestycyjne w drugiej części remonty 
w część trzeciej wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych. Część czwarta 
prezentuje sprawozdanie z realizacji zadań objętych Budżetem Obywatelskim. w 2015 roku 
wykonanie wydatków majątkowych wyniosło ponad 339 mln zł, z czego 74,6% zostało wykonanych 
w stosunku do planu po zmianach. Ponad 73% wykonania przypadło na trzy działy tj. transport 
i łączność, działalność usługowa oraz gospodarka mieszkaniowa. Spośród zadań o najwyższym 
wykonaniu wyróżnić można: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, przebudowę strefy 
śródmiejskiej, remonty bieżące i konserwacje realizowane przez KZGM, dokapitalizowanie spółki 
GieKSa S.A. przez Miasto Katowice, przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej 
pętli tramwajowej w Katowicach – Zawodziu. 
 
Radna Bożena ROJEWSKA zwróciła uwagę na fakt, że Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach miał 
realizować zadanie pn. „Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Adamskiego” za kwotę 
350.000,00 zł. Z przedłożonego Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych 
i gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku wynika, że środki zabezpieczone na to zadanie oraz 
posiadana dokumentacja przekazane zostały do Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Katowicach. Pani radna zapytała czy w tej sytuacji zadanie to zostanie zrealizowane w roku 
bieżącym, a jeśli tak to kiedy? Ponadto Pani radna stwierdziła, że jednym z zadań w ramach 
zakupów inwestycyjnych w Miejskim Przedszkolu Nr 33 w Katowicach miał być zakup kuchni 
gazowej za kwotę 4.000,00 zł. Z przedłożonych dokumentów wynika, że środki zabezpieczone na to 
zadanie przeniesiono na wydatki bieżące na zakup niezbędnego wyposażenia oraz dwóch sztuk 
stołów ze zlewem. Pani radna zapytała czy to oznacza, że w bieżącym roku nie będzie już środków 
na zakup kuchni gazowej dla tej placówki? 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że jeśli chodzi o plac zabaw 
przy ul. Adamskiego to druga część tego zadania była zgłoszona do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. W celu zapewnienia jednolitości użytych materiałów, spójności architektonicznej 
zdecydowano o przeniesieniu tego zadania do KZGM, by w całości zrealizował to zadanie. Okazało 
się jednak, że niestety nie można zdążyć ze wszystkimi pracami, zatem zadnie zostało włączone do 
WPF. Środki zostały zabezpieczone i zadanie to zostanie zrealizowane przez KZGM w tym roku. 
Kiedy jednak konkretnie tego Pani Naczelnik nie była w stanie określić. Niemniej jednak 
zadeklarowała, że informacja w powyższym zakresie zostanie przygotowana na piśmie, podobnie 
jak w sprawie Miejskiego Przedszkola nr 33.        
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Wiceprzewodniczący Komisji Pan 
Maciej BISKUPSKI zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 3.1. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI poddał projekt uchwały Rady Miasta Katowice 
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w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych 
miasta Katowice w 2015 roku” pod głosowanie. 
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych 
miasta Katowice w 2015 roku”, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 4.1. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Kwiatkowskiego na rzecz 
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. i św. Herberta w Katowicach. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 
uwzględniając wieloletnie postulaty społeczności lokalnej w dniu 29.01.2007 r. Rada Miasta 
Katowice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego na oś Witosa przy ul. Kwiatkowskiego z przeznaczeniem 
pod cmentarz z infrastrukturą towarzyszącą oraz układ drogowy. Z uwagi na to, iż przedmiotowy 
grunt stanowił własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów 
Państwowych Nadleśnictwa Katowice stosownie do zapisów mpzp dokonano podziału 
geodezyjnego, w wyniku którego wydzielono teren o łącznej pow. 11789 m2 tj. działkę nr 2/21 (1a 
ZC,UK - teren cmentarza, kaplica, dom pogrzebowy, obiekty administracyjne), nr 2/22 (3KDX - teren 
ulicy pieszej), nr 2/23 (1bZC,UR - zaplecze gospodarcze cmentarza) i nr 2/25 (1ZC - cmentarz) oraz 
działkę nr 2/20 (2KS,Z - komunikacja samochodowa) i nr 2/24 (4KDW 1/2 - układ komunikacyjny). 
W 2015 r. nabyto nieruchomość do zasobu Miasta od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Katowice w drodze zamiany. Z wnioskiem 
o przekazanie ww. działek o łącznej pow. 9870 m2 w drodze darowizny pod urządzenie cmentarza 
zwróciła się Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. i św. Herberta w Katowicach. 
Zgodnie z art. 13 ust 2 w związku z art. 6 ust. 9 uogn nieruchomości mogą być przedmiotem 
darowizny na cel publiczny, jakim jest zakładanie i utrzymywanie cmentarzy. Na dokonanie 
darowizny wymagana jest zgoda Rady Miasta Katowice. Prezydent Miasta Katowice w dniu 
02.03.2016 r. uznał za zasadne wystąpić do Rady Miasta Katowice o uzyskanie zgody na dokonanie 
darowizny przedmiotowych działek na rzecz Rzymskokatolicka Parafia pw.Podwyższenia Krzyża Św. 
i św. Herberta z przeznaczeniem na urządzenie cmentarza na osiedlu Witosa. Wartość prawa 
własności nieruchomości na potrzeby ww. darowizny została przyjęta na kwotę 661.780,00 zł. 
w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego w październiku 
2014 r. na okoliczność pozyskania tych działek do zasobu Miasta od Skarbu Państwa Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Katowice w drodze zamiany. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zapytał czy wiadomo, jaka część 
nieruchomości zostanie zagospodarowana pod cmentarz, a jaka pod miejsca parkingowe.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 
określił to plan zagospodarowania przestrzennego, który szczegółowo reguluje gdzie będą kwatery, 
gdzie zlokalizowane będą obiekty usługowe i jak będzie wyglądał układ komunikacyjny łącznie 



- PROJEKT - 

7 

 

z parkingiem. 
     
Radny Borys PRONOBIS zapytał, czy kwestia zagospodarowania tego terenu i wycinki drzew będzie 
należała do miejscowej Parafii? 
   
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że Parafia 
wystąpiła o pomoc w tym zakresie. Prezydent nie wykluczył możliwości udzielenia wsparcia. By 
jednak rozpocząć te działania Parafia musi uzyskać pozwolenie na budowę oraz decyzję 
o wyłączeniu terenu z produkcji leśnej. 
 
Radny Borys PRONOBIS zapytał, kiedy Parafia będzie występowała o zgodę na wycinkę drzew? 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 
w pierwszej kolejności musi uzyskać pozwolenie na budowę, które rozpoczyna procedurę 
zakończoną uzyskaniem zgody na wycinkę drzew.   
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Wiceprzewodniczący Komisji Pan 
Maciej BISKUPSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Katowicach 
przy ul. Kwiatkowskiego na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. i św. 
Herberta w Katowicach, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
 
Ad. 4.2. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie 
gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie 
oświaty dochodów na wydzielonym rachunku. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że przepisy ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stwarzają dla samorządowych jednostek 
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, możliwość 
gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale Rady Miasta. Zgodnie 
z art.223 ust.2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący w szczególności określa m.in.: 
jednostki budżetowe, które gromadzą dochody oraz przeznaczenie dochodów. Zmiana uchwały 
podyktowana jest zgłoszeniem wniosku o otwarcie rachunku dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych przez X Liceum Ogólnokształcące im. 
I.J. Paderewskiego w Katowicach. 
 
Radny Borys PRONOBIS zapytał jakiego typu to będzie działalność. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że źródła dochodów 
gromadzonych przez jednostki wynikają wprost z uchwały Rady Miasta Katowice w powyższym 
zakresie, a składają się na nie spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki 
budżetowej, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo 
użytkowaniu jednostki budżetowej, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
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wpływy ze sprzedaży złomu i składników majątku ruchomego, odsetki bankowe i odsetki za 
nieterminowe regulowanie płatności (w zakresie pozyskiwanych dochodów), wpływy z tytułu 
sprzedaży biletów wstępu na basen, wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych. 
 
Radny Bory PRONOBIS zapytał czy dużo jest takich placówek, które decydują się na prowadzenie 
wydzielonego rachunku dochodów.  
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że taki rachunek 
dochodów własnych z godnie z zapisami ustawy o finansach publicznych mogą prowadzić tylko 
jednostki, które prowadzą działalność wynikającą z ustawy o systemie oświaty. Na dzień dzisiejszy 
jest ich 27.  
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że jednostki zgłaszając chęć prowadzenia takiego rachunku 
określają limit przychodów i wydatków. Ten limit odejmuje się od dotacji z budżetu miasta. 
Nadwyżka środków pozyskanych w związku z prowadzonym rachunkiem pozostaje jednak do 
dyspozycji jednostki.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Wiceprzewodniczący Komisji Pan 
Maciej BISKUPSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność 
określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku, jednogłośnie - 
7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.3. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI 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 Pani A C (obecnie M) i Pani S C z tytułu korzystania 
z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Nowowiejskiego. 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że sprawa dotyczy umorzenia 
zaległości niezasądzonej w łącznej kwocie 19.753,43 zł przysługującej od nieznanych z miejsca 
pobytu dłużników z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 
w Katowicach przy ul. Nowowiejskiego. Całkowita zaległość za ww. lokal wynosi 160.956,99 zł. 
Umowa najmu ww. lokalu została zawarta w dniu 23.03.2000 r. Od momentu zajęcia lokalu opłaty 
czynszowe nie były regulowane w związku z czym przedmiotowa umowa wypowiedziana została 
w dniu 11.05.2001 r. ze skutkiem na dzień 30.06.2001 r. Z uwagi na występujące zaległości KZGM 
w Katowicach wszczął procedurę windykacyjną, w wyniku której uzyskano nakazy zapłaty zaległości 
z tytułu najmu oraz odszkodowania jak również wyrok o eksmisję, nakazujący dłużnikom 
opróżnienie i opuszczenie lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Nowowiejskiego 
przyznający jednocześnie ww. prawo do lokalu socjalnego.  W związku z wyrokiem o eksmisję 
Urząd Miasta Katowice w dniu 11.02.2013 r. skierował ww. do zawarcia umowy najmu lokalu 
socjalnego położonego w Katowicach przy ul. Strzelców Bytomskich Dłużnicy nie zawarli 
przedmiotowej umowy. W dniu 12.06.2013 r. lokal przy ul. Nowowiejskiego został opuszczony 
dobrowolnie. Protokół zdawczo – odbiorczy sporządzono w dniu 12.06.2013 r., w tym samym dniu 
ww. lokal został przekazany kartą lokalu do dyspozycji Urzędu Miasta Katowice. W dniu 12.03.2014 
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r. na wniosek KZGM w Katowicach wszczęto postępowanie administracyjne w zakresie 
wymeldowania z pobytu stałego dłużników w drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie 
zostało umorzone ponieważ w dniu 23.06.2014 r. dłużnicy wymeldowali się z przedmiotowego 
lokalu wraz z małoletnią córką.  W celu uzyskania aktualnego adresu pobytu dłużniczek zwrócono 
się w dniu 21.05.2015 r. do Krajowego Rejestru Karnego, natomiast w dniu 28.05.2015 r. do 
Centrum Personalizacji Dokumentów MSW. Z uzyskanych informacji z Krajowego Rejestru Karnego 
z dnia 18.06.2015 r. wynika, iż ww. nie figurują w Kartotece osób pozbawionych wolności oraz 
poszukiwanych listem gończym, natomiast w odpowiedzi zwrotnej z MSW z dnia 18.02.2016 r. 
uzyskano informację, że dłużnicy nie dokonali zameldowania pod innym adresem. Z uwagi na fakt, 
że prowadzone w stosunku do dłużniczek postępowania egzekucyjne okazały się bezskuteczne oraz 
fakt, iż nie udało się ustalić ich miejsca zamieszkania, Zakład musiałby wystąpić o ustanowienie 
kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, który może podnieść zarzut przedawnienia. Zatem 
zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż skierowanie kolejnej sprawy o zapłatę na drogę 
postępowania sądowego narazi jedynie KZGM na poniesienie dodatkowych kosztów związanych 
z uzyskaniem orzeczenia sądowego. Wobec powyższego zachodzą przesłanki do umorzenia części 
zaległości niezasądzonej w kwocie 19.753,43 zł w oparciu o przywołany w podstawie prawnej pkt 3 
art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W stosunku do pozostałej część wierzytelności 
obejmującej należności zasądzone, Zakład będzie podejmował kolejne próby wyegzekwowania 
zaległości na drodze postępowania egzekucyjnego. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej 
BISKUPSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Pani A C (obecnie M) 
i Pani S C z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 
Katowicach przy ul. Nowowiejskiego, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.4. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana 
P P za lokal mieszkalny położony przy ul. Nowy Świat w Katowicach. 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że rodzina zajmowała lokal 
mieszkalny położony w Katowicach przy ul. Nowy Świat na podstawie umowy najmu z dnia 
14.07.2004 r. W związku z powstałymi zaległościami z tytułu używania ww. lokalu, KZGM 
w Katowicach wypowiedział dłużnikom z dniem 28.02.2005 r. umowę najmu lokalu mieszkalnego. 
Z powodu wzrastających zaległości i braku ich uregulowania, Zakład skierował sprawę o zapłatę 
i eksmisję dłużników na drogę postępowania sądowego, skutkiem czego uzyskał kolejno nakaz 
zapłaty, wyrok orzekający eksmisję z lokalu mieszkalnego przy ul. Nowy Świat w Katowicach wraz 
z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego. W dniu 21.02.2013 r. w celu realizacji wyroku 
eksmisyjnego została złożona dłużnikom oferta zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Cynkowej. Rodzina nie skorzystała z oferty zawarcia umowy 
najmu lokalu socjalnego. Lokal mieszkalny przy ul. Nowy Świat został przekazany dobrowolnie 
protokołem zdawczo – odbiorczym do dyspozycji Zakładu w dniu 08.07.2013 r. Całkowita zaległość 
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za ww. lokal mieszkalny wynosi 201 633,33 zł. Zaległości niezasądzone wynoszą 14 584,44 zł. 
W zawiadomieniu o bezskutecznej egzekucji z dnia 02.12.2015 r. komornik sądowy wskazał, że 
postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikom zakończyło się wynikiem 
negatywnym. Ustalono, że dłużnik zajmuje lokal mieszkalny przy ul. Słonecznej w Katowicach. 
Dłużnik pozostaje zatrudniony z wynagrodzeniem nieprzekraczającym kwoty wolnej od potrąceń. 
Dłużnik nie figuruje w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Z oświadczenia dłużnika wynika, że nie 
posiada żadnego majątku umożliwiającego pokrycie roszczenia wierzyciela. W niniejszej sprawie 
podkreślenia wymaga fakt, że prowadzone z wniosków KZGM w Katowicach postępowania 
egzekucyjne przeciwko dłużnikowi zostały umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności 
egzekucji. W związku z tym zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania 
egzekucyjnego nie zostanie zaspokojona wierzytelność przysługująca KZGM w Katowicach, 
a skierowanie kolejnej sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego narazi Zakład na 
poniesienie dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. 
Z powyższych względów uznać należy, że zachodzą przesłanki do umorzenia zaległości 
niezasądzonych w wysokości 14 584,44 zł. Należności zasądzone prawomocnymi tytułami 
wykonawczymi będą ponownie dochodzone przez Zakład na drodze postępowania egzekucyjnego. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej 
BISKUPSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana P P za lokal mieszkalny położony przy ul. 
Nowy Świat w Katowicach, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.5. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana Z K za 
lokale mieszkalne położone w Katowicach przy ul. Markiefki oraz za lokal socjalny położony w 
Katowicach przy ul. Kochanowskiego. 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że dłużnik zamieszkiwał w lokalu 
mieszkalnym położonym w Katowicach przy ul. Markiefki na podstawie umowy najmu z dnia 
07.11.1997 r. W związku z powstałymi zaległościami z tytułu używania ww. lokalu mieszkalnego, 
KZGM w Katowicach skierował sprawę o zapłatę i eksmisję dłużnika na drogę postępowania 
sądowego, skutkiem czego uzyskał kolejno nakaz zapłaty, wyrok orzekający eksmisję z lokalu 
mieszkalnego przy ul. Markiefki w Katowicach wraz z uprawnieniem do otrzymania lokalu 
socjalnego. Dłużnik zajął również samowolnie sąsiedni lokal mieszkalny. W związku z powstałymi 
zaległościami z tytułu samowolnego zajęcia ww. lokalu mieszkalnego, Zakład skierował sprawę 
o zapłatę i eksmisję dłużnika na drogę postępowania sądowego, skutkiem czego uzyskał kolejno 
nakaz zapłaty, wyrok nakazujący opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego. W dniu 25.07.2012 
r. w celu realizacji wyroku orzekającego eksmisję dłużnika z lokalu mieszkalnego wraz 
z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego została złożona dłużnikowi oferta zawarcia 
umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy ul. Kochanowskiego. Wobec braku 
dobrowolnego zawarcia przez dłużnika umowy, Zakład wystąpił do komornika sądowego 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mającego na celu przeprowadzenie eksmisji. W dniu 
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10.12.2012 r. została wykonana eksmisja z lokali mieszkalnych przy ul. Markiefki w Katowicach. 
Podczas czynności eksmisyjnych stwierdzono, że lokale są niezamieszkałe. Jeden z lokali jest 
całkowicie opróżniony z rzeczy. Pozostawione w drugim lokalu rzeczy nie przedstawiają żadnej 
wartości handlowej i użytkowej. Oba lokale znajdują się w złym stanie technicznym i sanitarnym. 
Lokale zostały przejęte protokołami zdawczo – odbiorczymi do dyspozycji Zakładu w dniach 
14.01.2013 r. i 15.01.2013 r. Dłużnik w dniu 01.02.2013 r. zawarł umowę najmu lokalu socjalnego 
przy ul. Kochanowskiego w Katowicach. Dłużnik prowadził jednoosobowe gospodarstwo domowe. 
Nie wnosił bieżących opłat za zajmowany lokal socjalny. Dłużnik zmarł w dniu 06.12.2013 r. Łączna 
kwota wierzytelności KZGM w Katowicach wobec dłużnika wynosi ogółem 190 903,80 zł. W wyniku 
podjętych działań nie ustalono ewentualnych spadkobierców. W dniu 31.10.2014 r. uzyskano ze 
„zbiorów meldunkowych” Urzędu Miasta Katowice informację, że dłużnik był wdowcem. Pismem 
z dnia 03.12.2014 r. Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach poinformował o zarejestrowanym akcie 
zgonu, zmarłej w dniu 23.12.2005 r. współmałżonki dłużnika. Jednocześnie wskazał, że w księgach 
urodzeń, dla których Urząd Miasta Katowice posiada bazę komputerową od 1947 r. do nadal, nie 
odnotowano aktów urodzenia dzieci zmarłego. Ponadto pismem z dnia 11.08.2015 r. Urząd Stanu 
Cywilnego w Katowicach poinformował, że w księgach stanu cywilnego, dla których Urząd Miasta 
Katowice posiada bazę komputerową, nie odnotowano aktów urodzeń rodzeństwa i potomstwa 
zmarłego oraz nie odnotowano aktów stanu cywilnego rodziców zmarłego. Z informacji otrzymanej 
z Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 30.07.2015 r. wynika, że w tut. Sądzie 
nie toczyło się i nie pozostaje w toku postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, otwarcie 
i ogłoszenie testamentu, jak również nie zostały zarejestrowane oświadczenia w przedmiocie 
odrzucenia lub przyjęcia spadku po zmarłym. W Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia brak 
jest również informacji o nabyciu spadku po zmarłym. Z powyższych względów uznać należy, że 
zachodzą przesłanki do umorzenia zaległości w łącznej wysokości 190 903,80 zł. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej 
BISKUPSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana Z K za lokale mieszkalne położone 
w Katowicach przy ul. Markiefki oraz za lokal socjalny położony w Katowicach przy 
ul. Kochanowskiego, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
 
Ad. 4.6. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 
miasta Katowice na 2016 r. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zmian budżetu miasta 
Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 1.946.251 zł z tytułu: 

 środków z funduszy strukturalnych i budżetu państwa na realizację projektów – 968.725 zł: 

 „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów 
zdegradowanych” (EFRR) – 38.082 zł, 

 „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach-
Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją 
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Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice” (EFRR) – 803.319 zł, 

 „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno – 
Mechanicznych w Katowicach” (EFS – 25.484 zł, budżet państwa – 67.821 zł) – 93.305 zł, 

 „Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności” (budżet państwa) – 6.483 zł, 

 „Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne 
i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych” (budżet państwa) – 963 zł, 

 „Absolwent ZSB - zawodowy specjalista” (budżet państwa) – 173 zł, 

 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” – część majątkowa 
(EFS - 25.500 zł, budżet państwa – 900 zł) – 26.400 zł, 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 77.526 zł, w tym: 

 placówki oświatowe w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie, darowiznami 
od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i PZU S.A., środkami z Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej (15.033 zł) oraz stypendiami Prezesa Rady Ministrów dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych (43.344 zł) – 58.377 zł, 

 Zakład Zieleni Miejskiej w związku z odszkodowaniem za zniszczone mienie – 19.149 zł, 

 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z przewidywaną wyższą 
realizacją wpływów – 900.000 zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.992.950 zł z tytułu: 

 środków z funduszy strukturalnych i budżetu państwa na realizację projektów – 1.992.950 
zł: 

 „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach-
Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją 
Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice” (EFRR) – 1.419.693 zł 

w związku ze zmianą nazwy zadania i przesunięciem realizacji na 2017 rok, 

 „Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności” (EFS) – 21.397 zł, 

 „Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne 
i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych” (EFS) – 44.319 zł, 

 „Absolwent ZSB - zawodowy specjalista” (EFS) – 481.141 zł, 

  „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” (EFS – 25.500, 
budżet państwa – 900 zł) – 26.400 zł 

w związku ze zmianą źródła finansowania. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 4.812.583 zł z przeznaczeniem na: 

 przebudowę kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Lubiny – Gabrieli Zapolskiej 
w ramach zadania „Opracowania dokumentacji projektowej, realizacji przebudowy dróg 
gminnych oraz budowy i modernizacja oświetlenia ulicznego” – 250.701 zł, 

 dofinansowanie Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Modernizacja budynków 
komunalnych” (ul. Plebiscytowa 4,4a) – 50.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 
1.122.656 zł: 

 „Resilient Europe – wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów 
zdegradowanych” (EFRR– 38.082 zł, wkład własny – 6.722 zł) – 44.804 zł, 

 „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach-
Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją 
Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice” (EFRR – 803.319 zł, wkład własny – 
141.762 zł) – 945.081 zł, 

 „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno – 
Mechanicznych w Katowicach” (EFS – 25.484 zł, budżet państwa – 67.821 zł) – 93.305 zł, 

 „Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności” (budżet państwa – 6.483 zł, 
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wkład własny – 1.847 zł) – 8.330 zł, 

 „Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne 
i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych” (budżet państwa) – 963 zł, 

 „Absolwent ZSB - zawodowy specjalista” (budżet państwa) – 173 zł, 

 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” (EFS – 25.500 zł, 
budżet państwa – 900 zł, wkład własny – 3.600 zł) – 30.000 zł, 

 naprawę i zakup zniszczonego mienia w placówkach oświatowych (ze środków otrzymanych 
odszkodowań) – 7.076 zł, 

 zakup gier, zabawek i sprzętu sportowego w ramach zadania prewencyjnego realizowanego 
przez Szkołę Podstawową Nr 42 (ze środków darowizny od PZU S.A.) – 500 zł, 

 zakup pomocy naukowych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie 
elektryk i elektronik w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 (ze środków z Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej) – 749 zł, 

 realizację projektu „Na drodze nie jesteś sam” przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych 
Nr 6 (ze środków darowizny od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego) – 1.700 zł, 

 realizację nowych zadań remontowych (56.267 zł) oraz inwestycyjnego (20.000 zł) 
w placówkach oświatowych – 76.267 zł, 

 dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Przystań” celem wypłaty 
nieplanowanej nagrody jubileuszowej (6.300 zł) oraz uzupełnienia środków na zakup leków 
i materiałów medycznych oraz zakup energii w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej 
z budżetu państwa (19.199 zł) – 25.499 zł, 

 wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 43.344 
zł, 

 zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) od czynności przekazywania aportem 
infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i wodociągowej wytworzonej 
przez Miasto na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. – 2.210.105 zł, 

 usunięcie odpadów komunalnych z miejsc, które nie są przeznaczone do ich składowania 
(900.000 zł) oraz zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych (100.000 zł) 
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym niewykorzystanych w 2015 
roku) – 1.000.000 zł, 

 naprawę przez Zakład Zieleni Miejskiej zniszczonego mienia (ze środków otrzymanego 
odszkodowania) – 20.326 zł, 

 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Historii Katowic celem wypłaty 
nieplanowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika instytucji – 3.660 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.405.450 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Budowa placu zabaw ze strefą 
fitness”w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym – 
50.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 
2.355.450 zł: 

 „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach-
Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją 
Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice” (EFRR – 1.419.693 zł, wkład własny – 
250.533 zł) – 1.670.226 zł, 

 „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno – 
Mechanicznych w Katowicach” (wkład własny) – 14.504 zł, 

 „Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności” (EFS) – 21.397 zł, 

 „Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne 
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i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych” (EFS – 44.319 zł, wkład własny – 8.783 
zł) – 53.102 zł, 

 „Absolwent ZSB - zawodowy specjalista” (EFS – 481.141 zł, wkład własny – 85.080 zł)) –
566.221 zł, 

 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” (EFS – 25.500 zł, 
budżet państwa – 900 zł, wkład własny – 3.600 zł) – 30.000 zł. 

 zwiększenie przychodów o kwotę 2.453.832 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 234.454 zł celem: 

 udzielenia dotacji Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu na realizację projektu „Od 
przedszkola do seniora” poprzez zmniejszenie dotacji dla żłobków (70.000 zł) i zakupu usług 
zdrowotnych (50.000 zł) – przeniesienie między działami – 120.000 zł, 

 uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych (81.454 zł) oraz zakup pomocy 
dydaktycznych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (33.000 zł) – przeniesienie między 
działami – 114.454 zł. 

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

 X Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 32.000 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu 
i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek z przeznaczeniem na zakup pomocy 
naukowych i dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych i komunalnych, 

 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 o kwotę 2.881 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu 
odszkodowania za zniszczone i skradzione mienie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 2.550 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu 
odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na odnowienie zalanych ścian korytarza. 

 
Radna Bożena ROJEWSKA poprosiła o przybliżenie informacji dotyczącej środków z funduszy 
strukturalnych EFRR i EFS na realizację projektów przez Gimnazjum nr 13 w Katowicach.  
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że miasto dopiero 
zaczyna podpisywać umowy o dofinansowanie i w większości przypadków składa wnioski 
o dofinansowanie zarówno z EFRR jak i EFS. Z uwagi jednak na to, że wyprzedzająco wprowadzono 
wiele projektów do budżetu, a przygotowane wnioski są poddawane korekcie poprzez 
wprowadzenie dodatkowych środków z EFRR czy EFS, wycofanie lub też zwiększanie wkładu 
własnego bądź też zmniejszanie ze względu na dynamiczną sytuację konieczne są proponowane 
zmiany. W przypadku, o którym mówimy projekt realizowany jest w części przez Gimnazjum Nr 13 
w Katowicach-Szopienicach a w części przez Zakład Zieleni Miejskiej i nosi nazwę „Dostosowanie 
pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach-Szopienicach pod Młodzieżowe 
Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice”. 
Takie zadanie było w budżecie, ale nazwa była nieco inna. Obecnie wprowadzamy to zadanie pod 
nową nazwą. 
 
Radny Borys PRONOBIS poprosił o uszczegółowienie kwestii związanej z przebudową kładki dla 
pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Lubiny – Gabrieli Zapolskiej w ramach zadania „Opracowania 
dokumentacji projektowej, realizacji przebudowy dróg gminnych oraz budowy i modernizacja 
oświetlenia ulicznego” czy środki mają być powierzone dyrektorowi MZUiM czy ZZM. Pan radny 
poruszył również kwestię przeznaczenia 1.000.000,00 zł dla ZZM, KZGM oraz MZUiM prosząc 
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o informacje, w jakich proporcjach te środki zostaną podzielone.  
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że środki na 
z przebudowę kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Lubiny – Gabrieli Zapolskiej zostaną 
przekazane do MZUiM. Odnośnie podziału 1.000.000,00 zł Pani Naczelnik wyjaśniła KZGM otrzyma 
150.000,00 zł na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc, które nie są przeznaczone do ich 
składowania, ZZM otrzyma 750.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem przez 
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne odpadów komunalnych z miejsc, które nie są przeznaczone do 
ich składowania, magazynowania, dodatkowo w celu pokrycia kosztów odbioru odpadów 
komunalnych niesortowanych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania w ramach 
pozostałych zadań realizowanych przez ZZM i 100.000,00 zł otrzyma MZUiM jako dodatkowe środki 
na zakup pojemników przeznaczonych do  zbierania odpadów komunalnych.          
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Wiceprzewodniczący Komisji Pan 
Maciej BISKUPSKI 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 r., jednogłośnie - 7 głosów 
„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.7. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI 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 2016-2019 na ich realizację oraz zmian limitów 
zobowiązań: 

 zwiększenie limitów kwot wydatków o 1.348.425 zł przeznaczonych na: 

 realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 1.240.516 zł: 

 „Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne 
i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych" – zmniejszenie 52.139 zł (w 2016 r.), 
zwiększenie 115.991 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 79.741 zł (w 2018 r.); 

 „Absolwent ZSB - zawodowy specjalista" – zmniejszenie 566.048 zł (w 2016 r.), 
zwiększenie 531.984 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 297.928 zł (w 2018 r.); 

 „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno – 
Mechanicznych w Katowicach" – zwiększenie 78.801 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 96.591 
zł (w 2017 r.), zwiększenie 546.137 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 119.916 zł (w 2019 r.); 

 „Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów 
zdegradowanych" - zwiększenie 44.804 zł (w 2016 r.), zwiększenie 72.540 zł (w 2017 r.) i 
zwiększenie 67.452 zł (w 2018 r.); 

 realizację projektów majątkowych ze środków unijnych o kwotę 107.909 zł: 

 „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach-
Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją 
Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" – zmniejszenie 725.145 zł (w 2016 r.) 
i zwiększenie 803.054 zł (w 2017 r.); 
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 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" – zwiększenie 
30.000 zł (w 2016 r.); 

 zmniejszenie limitów kwot wydatków o 30.021 zł przeznaczonych na: 

 realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 30.021 zł: 

 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" – zmniejszenie 
30.000 zł (w 2016 r.); 

 „Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności" – zmniejszenie 13.067 zł 
(w 2016 r.), zwiększenie 20.785 zł (w 2017 r.), zwiększenie 27.261 zł (w 2018 r.) 
i zmniejszenie 35.000 zł (w 2019 r.). 

Ponadto dokonuje się korekty nie skutkującej zmianą łącznego limitu wydatków wieloletnich 
przedsięwzięć, a polegającej wyłącznie na zmianie limitu wydatków poszczególnych zadań 
w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych: 

 - „Modernizacja budynków komunalnych" – zwiększenie 50.000 zł (w 2016 r.), 

 - „Budowa placu zabaw ze strefą fitness" – zmniejszenie 50.000 zł (w 2016 r.). 
Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujmuje się w załącznikach nr 2a, 2b 
i 3 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 i wydatków majątkowych w 2017 roku, wskutek zmian dokonanych w ramach 
wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego współfinansowanego funduszami strukturalnymi, 
a także wydatków majątkowych jednorocznych w latach 2017-2019 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. 
 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej 
BISKUPSKI 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 - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.8. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
należności przysługującej miastu Katowice od LEX MODERATOR Sp. z o.o. w Katowicach z tytułu 
najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjnego Pan Witold CIEŚLIŃSKI wyjaśnił, że miasto 
Katowice zawarło ze spółką Lex Moderator sp. z o.o. w Katowicach umowę najmu pomieszczeń 
biurowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Francuskiej 70 z dnia 01.01.2004 r. W związku 
z niedokonywaniem należnych płatności przez przedmiotową spółkę na rzecz Miasta Katowice, jako 
Wynajmującego, pismem z dnia 08.04.2004 r. nr 2120 wezwano Najemcę do uregulowania 



- PROJEKT - 

17 

 

zaległości. Wobec nieuiszczenia przez Najemcę zaległych kwot oraz braku bieżących płatności, 
Miasto Katowice pismem z dnia 02.06.2004 r. wezwało Lex Moderator do wpłacenia zaległych kwot 
z tytułu najmu pomieszczeń w terminie jednego miesiąca pod rygorem rozwiązania umowy najmu 
ze skutkiem natychmiastowym. W następstwie nieuiszczenia przez Lex Moderator należnych 
płatności umowa najmu została rozwiązana ze skutkiem na dzień 31.07.2004 r. W związku 
z powyższym Miasto Katowice skierowało sprawę na drogę postępowania sądowego w celu 
wyegzekwowania wierzytelności od Lex Moderator. Dnia 17 listopada 2004 r. Sąd Okręgowy 
w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy w Katowicach wydał nakaz zapłaty, w którym zasądził od 
Lex Moderator na rzecz Miasta Katowice przysługującą należność wraz z odsetkami ustawowymi 
i kosztami procesu. Dnia 19 kwietnia 2005 r. Miasto Katowice - na podstawie nakazu zapłaty 
i nadanej klauzuli wykonalności złożyło wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec 
Dłużnika. Wszczęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Katowicach 
postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne, co spowodowało jego umorzenie - 
postanowienie z dnia 30 czerwca 2008 r. W dniu 25 czerwca 2007 r. Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach Wydział VII Gospodarczy wydał wyrok na podstawie, którego zasądził od Lex 
Moderator na rzecz Miasta Katowice przysługujące należności z tytułu umowy najmu. Na 
podstawie wyroku oraz nadanej klauzuli wykonalności Miasto Katowice złożyło dnia 29 lipca 2008 r. 
wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Dłużnika. Prowadzone przez Komornika 
Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód postępowanie egzekucyjne okazało się 
bezskuteczne co spowodowało jego umorzenie - postanowienie z dnia 21 grudnia 2010 r. W toku 
prowadzonych postępowań członkowie rady nadzorczej Lex Moderator złożyli rezygnację w dniu 
08.12.2004 r., natomiast Sąd Rejonowy Katowice-Wschód oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości 
Dłużnika, ponieważ majątek Dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania 
upadłościowego. Dwukrotnie oddalono również wnioski o ustanowienie dla Dłużnika kuratora, 
natomiast postępowanie o wyjawienie majątku Lex Moderator uległo umorzeniu z mocy prawa 
z dniem 07.03.2010 r. Pismem z dnia 2 maja 2012 r. Miasto Katowice złożyło pozew 
w postępowaniu nakazowym przeciwko członkom zarządu Lex Moderator. Prawomocnym 
wyrokiem z dnia 25.07.2014 r., Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VII 
Gospodarczy oddalił powództwo przeciwko członkom zarządu przedmiotowej spółki. Pismami 
z dnia 26 listopada 2014 r. wniesiono o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego na 
podstawie zaopatrzonych w klauzule wykonalności: wyroku z dnia 25 czerwca 2007 r. i nakazu 
zapłaty z dnia 17 listopada 2004 r. Wszczęte przez komornika postępowania egzekucyjne okazały się 
bezskuteczne co spowodowało ich umorzenie - postanowienie z dnia 29 czerwca 2015 r., 
postanowienie z dnia 2 czerwca 2015 r. Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały nr XXXVII/843/13 Rady Miasta 
Katowice z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Katowice lub jednostkom 
organizacyjnym Miasta Katowice z urzędu stosuje się ulgi w przypadku wystąpienia okoliczności 
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie 
natomiast z art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należności, 
mogą być umarzane w całości, jeżeli (…) postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne. 
Biorąc pod uwagę powyżej opisany stan faktyczny, należy stwierdzić, że zostały spełnione 
przesłanki, wskazane w wyżej przytoczonych przepisach, które uzasadniają umorzenie 
przedmiotowej wierzytelności. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zapytał czy w zaistniałej sytuacji kosztami 
postępowania sądowego w wysokości 10.000,00 zł zostanie obciążone miasto Katowice? 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjnego Pan Witold CIEŚLIŃSKI wyjaśnił, że miasto już 
zostało tymi kosztami obciążone. 
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Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Wiceprzewodniczący Komisji Pan 
Maciej BISKUPSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności przysługującej miastu Katowice od LEX 
MODERATOR Sp. z o.o. w Katowicach z tytułu najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Francuskiej 
70 w Katowicach, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5. Korespondencja. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie 
Komisji nie wpłynęła żadna dodatkowa korespondencja 
 
Ad. 6. Wolne wnioski. 
 
Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, iż 
porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI podziękował Radnym za aktywność podczas 
obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie wyczerpujących 
wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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