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BRM.0012.3.2.2016.KJ-K  
 
 
Protokół Nr 2/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
 
Data posiedzenia: 11.02.2016 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 8 radnych (na 10 ogółem).  
 
Radni nieobecni: 
 

1. Jerzy FORAJTER 
2. Bartosz WYDRA  

 
Zaproszeni goście: 
  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA 
2. Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz WALĄG 
3. Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK 
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta Pani Dorota KAMIŃSKA 
5. Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA 
6. Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata DOMAGALSKA 
7. Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK 
8. Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA 
9. Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Pani Teresa JAROMIN 
10. Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara 

OBORNY 
 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Polityka miasta (stan na 01.01.2016 i zamierzenia) w kwestii pozyskiwania środków unijnych 

i krajowych w perspektywie 2014 – 2020. 
3. Analiza wpływów i windykacji należności KZGM w Katowicach. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 

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

 Pismo Prezydenta Miasta Katowice informujące o podjęciu decyzji o zaniechaniu 
poboru opłaty targowej na terenie miasta Katowice z dniem 1 lutego 2016 r.  
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4.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na 
realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej 
i Stolarni wraz z przyległymi terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 
infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach.” 

4.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
obniżenie wysokości bonifikaty udzielonej przy sprzedaży na rzecz najemców lokali 
mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, 
usytuowanych w jednorodzinnych domach mieszkalnych wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych w rejonie „Starego Giszowca”. 

5. Korespondencja. 
5.1. Odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości zakończenia procedury Budżetu 

Obywatelskiego w terminie do dnia 30 czerwca. 
5.2. Odpowiedź na zapytanie Pana radnego Witolda Witkowicza z posiedzenie Komisji Budżetu 

Miasta w dniu 26.01.2016 r. dotyczące możliwości uzyskania odpowiedzi na wniosek 
Komisji Budżetu Miasta w sprawie zwiększenia w 2015 roku środków na remonty w KZGM 
do poziomu przynajmniej roku 2014.   

5.3. Odpowiedź na zapytanie Pana radnego Witolda Witkowicza z posiedzenie Komisji Budżetu 
Miasta w dniu 26.01.2016 r. dotyczące możliwości zwiększenia w budżecie miasta Katowice 
na 2016 rok środków przeznaczonych na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków do wysokości 1 mln zł. 

6. Wolne wnioski. 
 
________________________________________________________________________________  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 
gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  
 
Radny Witold WITKOWICZ w związku z podjęciem przez Prezydenta Miasta Katowice decyzji 
o zaniechaniu poboru opłaty targowej na terenie Miasta Katowice z dniem 1 lutego 2016 r. zwrócił 
się z wnioskiem formalnym o zdjęcie z porządku obrad Komisji Budżetu Miasta projektu uchwały 
Rady Miasta Katowice w sprawie: uchylenia uchwały nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 
lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności i wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice, stanowiącego inicjatywę 
uchwałodawczą Klubu Radnych Platforma Obywatelska RP. Jednocześnie Pan radny zwrócił się 
z prośbą o przedstawienie szczegółowej interpretacji prawnej w powyższym zakresie. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI stwierdził, że o przesłanie wspomnianej 
interpretacji prawnej wszyscy członkowie Komisji się zwracają. Następnie Pan Przewodniczący 
poddał pod głosowanie wniosek radnego Witolda Witkowicza o zdjęcie z porządku obrad punktu 
4.1. dotyczącego opiniowania projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie: uchylenia uchwały 
nr XIX/406/12 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania, 
poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta 
Katowice.  
 
Radni, jednogłośnie - 7 głosów „za” – przychylili się do wniosku Pana radnego Witolda Witkowicza. 
 
W kolejności Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia uwzględniający 
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wcześniej przegłosowaną zmianę. 
   
Radni, jednogłośnie - 7 głosów „za” – przyjęli porządek posiedzenia.  
 
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Projekt protokołu Nr 1/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 21.01.2016 r. był dostępny 
do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta 
Katowice w zakładce Komisja Budżetu Miasta. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony 
Państwa radnych poddał projekt protokołu Nr 1/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 
21.01.2016 r. pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 1/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta został przyjęty jednogłośnie – 7 głosów „za”. 
 
Ad. 2. Polityka miasta (stan na 01.01.2016 i zamierzenia) w kwestii pozyskiwania środków 

unijnych i krajowych w perspektywie 2014 – 2020. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata DOMAGALSKA omówiła 
politykę miasta w kwestii pozyskiwania środków unijnych zwracając szczególną uwagę na 
perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014-2020 oraz projekty planowane do dofinansowania 
w ramach formuły Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Pani Naczelnik szczegółowo omówiła 
również projekty planowane do dofinansowania w formule konkursowej jak również projekt 
komplementarny oraz Urbact III, Horizon 2020. Jako ostatnie Pani Naczelnik scharakteryzowała 
projekty zrealizowane ze środków Komisji Europejskiej. 
 
Radny Marek NOWARA w kontekście „Raportu o polskich metropoliach 2015” przygotowanego 
przez firmę PwC stwierdził, że jedną ze słabych stron miasta wskazaną ww. dokumencie jest 
wykorzystanie środków unijnych. Pan radny zapytał czy przygotowane na najbliższe miesiące plany 
w porównaniu z poprzednią perspektywą charakteryzują się większą aktywnością miasta czy jest 
ona na podobnym poziomie.   
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że nie zgadza się ze 
wspomnianą przez Pana radnego uwagą. Zdaniem Pani Prezydent miasto Katowice nie ma niskiego 
wykorzystania środków unijnych. Są różne rankingi i raporty. Każdy z nich zależy od branych pod 
uwagę kryteriów. Jeśli chodzi o stan przygotowań miasta względem tego co było w poprzedniej 
perspektywie, zdaniem Pani Prezydent nie można porównywać tych perspektyw ze względu na 
fakt, że są to inne środki na inne działania. Jeśli jednak ktoś pokusiłby się o takie porównanie to 
w tej chwili mamy więcej projektów, może nie na większa kwotę, ponieważ nie są to tak duże 
projekty jak NOSPR czy MCK, ale skala projektów jest imponująca.       
 
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że miasto Katowice bardzo dobrze wykorzystuje środki 
unijne. Nie można patrzeć tylko na projekty, ponieważ maja one różną wartość, a ważne jest to co 
ten projekt ma przynieść.     
 

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160205.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160205.pdf


- PROJEKT - 

4 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zwrócił uwagę na absorpcję środków 
krajowych szczególnie w zakresie projektów finansowanych z WFOŚiGW.  
 
Radna Krystyna SIEJNA poprosiła o wyjaśnienie, gdzie w budżecie miasta znajdują swoje 
odzwierciedlenie projekty unijne oraz czy umieszczanie tych zapisów jest obligatoryjne, czy jest to 
tylko wewnętrzna procedura przyjęta przez miasto Katowice.  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że w mieście funkcjonują 
procedury pozyskiwania środków unijnych. Wszystko zaczyna się od pomysłu, od tego czy dany 
projekt wpisuje się w strategią, a następnie od potrzeb i możliwości jeśli chodzi o konkurs. 
Następnie w zależności od tego czy jest to projekt miękki czy twardy, czy rozbija się 
o dokumentację techniczną czy nie na etapie szacowania kosztów zawsze jest wpisywany do 
budżetu.  
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że zauważamy zwłaszcza w projektach zmian budżetu oraz 
w budżecie, że mamy całe grupy zadań, które wchodzą do budżetu, a za jakiś czas z tego budżetu 
wychodzą. Pani radna zapytała czy zaznaczenie tego w budżecie jest potrzebny już na samym 
początku czy można poczekać do rozstrzygnięcia poszczególnych konkursów i dopiero wówczas 
wpisywać poszczególne projekty do budżetu.        
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że niejednokrotnie było to już 
analizowane. Tylko, że w przypadku projektów europejskich niestety obligatoryjne jest wpisanie 
projektu do budżetu. Składając wniosek musimy przedłożyć poświadczenie tego, że dany projekt 
został wpisany. Przy projektach, przy których to poświadczenie nie jest wymagane jak np. Erasmus+ 
projekt jest wpisywany do budżetu w momencie, kiedy jest już umowa. Stanowi to pewnego 
rodzaju dowód, że myślimy poważnie o realizacji projektu. Wynika to z tego, że wiele gmin składało 
projekty, a nie miało wkładu własnego. To jest też zabezpieczenie dla tych instytucji zarządzających, 
pośredniczących, które dzięki temu wiedzą, że ten projekt będzie realizowany, że ten beneficjent 
jest beneficjentem rzetelnym.   
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że ta kwestia jest wieloaspektowa. Jest bowiem aspekt 
roboczy, ale również aspekt finansowy. W momencie wpisania zadania musimy zarezerwować 
środki by mieć pokrycie w pieniądzu. Czasami po pół roku, po roku te środki się zwalniają i wracają 
do budżetu. Są one zatem rezerwowane a conto na coś co się wydarzy lub też nie. Zdaniem Pani 
radnej można pomyśleć o zorganizowaniu puli środków, jako rezerwy celowej na zabezpieczenie 
wkładu własnego by tego nie angażować w budżecie.            
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA stwierdziła, że zgodnie z obecnie 
obowiązującymi procedurami projekt musi się znaleźć w budżecie z nazwy, ponieważ za to są 
dodatkowe punkty. Możemy złożyć wniosek nie wskazując środków w budżecie, ale wówczas 
uzyskamy niższa ocenę.    
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI poprosił o przybliżenie kwestii pozyskania 
środków na budowę Drogowej Trasy Średnicowej.  
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że wszystkie dane w tym zakresie 
przechodzą przez Urząd Marszałkowski. To Marszałek Województwa będzie głównym 
beneficjentem środków. Miasto Katowice będzie tylko jednym z partnerów. Nie jest to jednak 
perspektywa bieżącego roku raczej początku 2017 roku.     



- PROJEKT - 

5 

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Wiceprzewodniczący Komisji Pan 
Maciej BISKUPSKI stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad. 3. Analiza wpływów i windykacji należności KZGM w Katowicach. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.  
 
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
przedstawiła zebranym prezentację multimedialną zawierającą porównanie przypisu za lokale 
mieszkalne i użytkowe do uzyskanych dochodów przez KZGM w latach 2014 i 2015 rok, zestawienie 
zadłużenia na przestrzeni lat 2012-2015 w podziale na lokale mieszkalne i użytkowe, w tym 
wysokość zadłużenia na lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez KZGM w latach 
2013-2015 (w zł), przyrost zadłużenia w latach 2013-2015 w podziale na lokale mieszkalne 
i użytkowe (bez odsetek), informacje o zadłużeniu lokali mieszkalnych powyżej 100 tys. zł (bez 
kosztów ubocznych koszty sądowe, komornicze koszty zastępstwa procesowego). W przygotowanej 
prezentacji znalazły się również dane dotyczące ilościowego zestawienia umów ratalnych wg stanu 
na dzień 31.12.2015 r., informacja dotycząca kształtowania się przychodów i kosztów windykacji 
w KZGM na przestrzeni 2015 roku, wartości odpracowanego zadłużenia w oparciu o zawarte 
umowy o odpracowanie długu (w 2015 roku zawarto 27 umów o odpracowanie długu na łączną 
kwotę 25 080,32 zł), wydatków poniesionych na prowadzenie działalności windykacyjnej - § 4610 
(koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego) z wyłączeniem kosztów zastępstwa procesowego 
kancelarii prawnej 1 496 035,88 zł oraz odzyskane koszty procesu i koszty komornicze (w tym 
wpłacone przez dłużników na podstawie zawartych umów ratalnych) 1 034 885,79 zł – wartość 
odzyskanych kosztów zawiera się również w kwocie całkowitych wpływów od komornika oraz 
wpływów od dłużników spłacających zadłużenie w ratach. Jako podsumowanie przedstawione 
zostało sprawozdanie z  dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg za 2015 rok.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI poruszył kwestię abolicji w Bytomiu i kwoty 3 
mln zł zysków zwindykowanych. 
 
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
wyjaśniła, że w Bytomiu planowano, że w ramach abolicji odzyskają około 7 mln zł a odzyskali 
niecałe 3 mln zł.  Pani Dyrektor stwierdziła, że jest przeciwniczką abolicji. W jej przekonaniu każde 
umorzenie należy traktować indywidualnie. Pani Dyrektor podkreśliła, że metody stosowane przez 
Zakład w tym zakresie są skuteczne.  
       
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zapytał jakie były w Bytomiu koszty abolicji.  
 
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
stwierdziła, że to nie zostało pokazane.  
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że abolicja polega na tym, że dłużnik zgłasza chęć skorzystania 
z tej formy spłaty długu, wpłaca 30% zadłużenia, a reszta zostaje umorzona.    
 
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
stwierdziła, że abolicja również wymaga obsługi. Ten czas, który jest potrzebny na abolicję to KZGM 
potrzebuje na rozłożenie na raty, to też kosztuje.  
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160205_0001.pdf
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Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zapytał czy była robiona kiedyś taka prognoza 
gdybyśmy w Katowicach myśleli o abolicji, jakich moglibyśmy się spodziewać prognozowanych 
przychodów. 
 
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
stwierdziła, że nie były prowadzone takie badania. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zauważył, że na chwilę obecną mamy 148 
lokali mieszkalnych, które mają zadłużenie powyżej 100 tys zł. Pan Przewodniczący zapytał czy ich 
najemcy mają podpisane jakieś umowy o rozłożeniu na raty tych zaległości, w jaki sposób oni 
regulują te kwestie.  
 
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
stwierdziła, że większość z zadłużonych najemców nic nie reguluje. Nawet jeśli zostaną przeniesieni 
do lokalu socjalnego, dalej nie będą płacić. Pani Dyrektor podkreśliła, że są jednak przypadki, gdzie 
dłużnicy mają zadłużenie powyżej 100 tys. zł mimo to podejmują próby spłaty.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI stwierdził, że z informacji, którą Pani Dyrektor 
przygotowała wynika, że mamy tylko 27 umów na odpracowanie długu na kwotę 25 080,32 zł, to 
kwota stosunkowo niewielka. Pan Przewodniczący zapytał, z czego wynika fakt, że tych osób jest 
tak niewiele oraz czy podejmowane są jakieś działania zmierzające do tego by tych ludzi zachęcić 
do tego by w takiej formule próbowali spłacać ten dług?     
  
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
wyjaśniła, że podejmowane są takie działania. W odpowiedzi na każde pismo, w którym dłużnicy 
oczekują od nas umorzenia zadłużenia odpisujemy, że jest możliwość odpracowania tego długu. 
W Katowicach są jednak dosyć rygorystyczne zasady w tym zakresie. Dłużnik musi spełniać 
odpowiednie kryterium dochodowe, musi również płacić bieżące należności. Nie może bowiem 
dochodzić do takich sytuacji, że dłużnik odpracowuje zadłużenie w KZGM, a nie reguluje bieżących 
opłat.  
 
Radna Małgorzata SMOLEŃ stwierdziła, że windykacja zadłużenia to jest trudne zagadnienie. 
Z przedstawionych danych wynika jednak, że zaangażowanie KZGM w tym zakresie jest duże. Pani 
radna odnosząc się do wskazanych przez Panią Dyrektor procedur zapytał czy nie można by było 
tych procedur bardziej zliberalizować    
 
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
wyjaśniła, że o złagodzenie warunków jak np. możliwość pracy w sobotę czy w niedzielę to Zakład 
wystąpił do Prezydenta Miasta, ponieważ te warunki są przyjęte Zarządzeniem Prezydenta. Pani 
Dyrektor wyraziła również zgodę na odpracowanie długu przez dłużnika z lokalu użytkowego. 
Zdaniem Pani Dyrektor tak małe zainteresowanie tą formą spłaty zadłużenia wynika bardziej 
z braku chęci niż ze stawianych warunków.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI stwierdził, że pojawia się tu pytanie czy 
zmiana tych kryteriów nie spowodowałaby zwiększenia liczby osób chętnych do podjęcia tego 
rodzaju współpracy.       
 
Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że w bilansie tworzony 
jest tzw. odpis aktualizujący na wątpliwe należności. Są to te wszystkie należności, które są 



- PROJEKT - 

7 

 

praktycznie nieściągalne. 2014 rok zamknął się w KZGM kwotą 89 mln zł zasadniczej należności, 
a 92 mln zł odsetek. Widać zatem, że skala zjawiska jest bardzo duża.  
 
Radny Borys PRONOBIS zauważył, że w podanej informacji zostało zapisane, że 27 osób 
odpracowało dług. Pan radny zapytał, jaka jest całkowita liczba osób zadłużonych.   
 
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
wyjaśniła, że na lokalach mieszkalnych zadłużonych powyżej 3 miesięcy jest około 7 100 osób.  
 
Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że Pani Dyrektor wspomniała również, że w odpowiedzi na 
każde pismo, które mieszkaniec kieruje do KZGM z prośbą o umorzenie Zakład pisze o możliwości 
odpracowania długu. Pan radny zapytał czy Zakład informuje pozostałych mieszkańców, którzy nie 
wnoszą pisma o umorzenie, że taki dług można odpracować. Zdaniem Pana radnego być może tylko 
niewielka ilość osób wnoszących pismo o umorzenie wie o możliwości odpracowania długu, 
a zdecydowana większość nie ma takiej świadomości. 
 
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
stwierdziła, że być może Pan radny ma rację. Pani Dyrektor dodała, że może zatrudnić w egzekucji 
dodatkowe 100 osób, które będą jednak generowały dodatkowe koszty. Niemniej jednak każda 
ilość osób, które zatrudni na windykacji będzie miała, co robić. Pani Dyrektor zobowiązała się, że 
we wszystkich upomnieniach, które będą wysyłane do dłużników taka informacja o możliwości 
odpracowania długu będzie dołączana.   
 
Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że można również taką informację wywiesić na klatce 
schodowej, tak by mieszkańcy mogli się z tym zapoznać. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI stwierdził, że podstawowym pytaniem jest to 
na ile to kryterium dochodowe ogranicza możliwość odpracowania długu.    
             
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
stwierdziła, że w wyjątkowych sytuacjach podejmowała już decyzję, nawet jeśli to kryterium było 
przekroczone, o wyrażeniu zgody na odpracowanie.    
 
Radna Małgorzata SMOLEŃ stwierdziła, że jeśli dłużnik, który ma podstawowy dług w wysokości 
50 tys. zł i 25 tys. zł odsetek przy dochodzie 1500 -1600 zł nie jest w stanie spłacić tego zadłużenia 
zakładając, że chce go spłacić.  Pani radna zapytała czy dopuszczalne jest takie rozwiązanie, że 
spłaca należność główną, a odsetki z urzędu są umarzane? 
 
Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że o tym stanowi 
uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub 
jednostkom organizacyjnym miasta Katowice. 
 
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
stwierdziła, że umarzanie odsetek jest praktykowane.  
 
Radna Małgorzata SMOLEŃ zapytała czy jest taki zapis regulaminowy, że ten, kto się deklaruje 
pójść na ugodę i podpisuje porozumienie, spłaca to w ratach ma automatycznie umorzone odsetki.  
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Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara OBORNY 
stwierdziła, że wszystkie przypadki są analizowane indywidualnie. Nie ma uogólnienia w tym 
zakresie. 
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Wiceprzewodniczący Komisji Pan 
Maciej BISKUPSKI stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 4.1. 
 
Projekt uchwały zdjęty z porządku obrad.  
 
Ad. 4.2. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zwrócił się z prośba o przedstawienie 
wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: 
„Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej 
kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego 
w Katowicach”. 
 
Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA wyjaśniła, że uchwała wprowadza zmianę 
dotyczącą przeniesienia kwoty 2.000.000,00 zł z roku 2015 na rok 2016 w ramach zadania: 
Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej 
kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
Zmiany dokonuje się na wniosek realizatora zadania tj. Samorządu Województwa Śląskiego, który 
swą prośbę motywuje koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót budowlanych w obrębie 
miejsca inwestycji. 
 
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 
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 
Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej 
i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 
infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, jednogłośnie - 8 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 obniżenie 
wysokości bonifikaty udzielonej przy sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze 
sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, usytuowanych w jednorodzinnych 
domach mieszkalnych wpisanych do rejestru zabytków, położonych w rejonie „Starego Giszowca”. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że w rejonie "Starego 
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Giszowca" Miasto Katowice jest właścicielem 143 budynków jednorodzinnych, w których 
usytuowanych jest 188 lokali mieszkalnych. Nieruchomości te zlokalizowane są na terenie osiedla 
robotniczego Giszowiec, którego fragmenty zostały wpisane do rejestru zabytków na podstawie 
decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1229/78 z dnia 18.08.1978 r. oraz nr 
A/1348/87 z dnia 23.06.1987 r. Niezależnie od powyższego aktualnie 27 spośród budynków na 
terenie tego osiedla posiada indywidualne wpisy do rejestru zabytków. W przypadku zbywania 
nieruchomości posiadających indywidualny wpis do rejestru zabytków cenę nieruchomości 
określoną w oparciu o operat szacunkowy obniża się o 50% stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W tym przypadku Prezydent może za 
zgodą Rady Miasta podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę. W świetle obowiązującej Uchwały nr 
XXXIV/725/08 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, 
zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata 
lub na czas nieoznaczony sprzedaż lokali w jednorodzinnych domach mieszkalnych dokonywana jest 
z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 40%. W związku z udzieleniem tej bonifikaty na nabywcy 
ciąży obowiązek jej zwrotu, w przypadku zbycia lub wykorzystania nabytej nieruchomości na cele 
inne niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat od dnia nabycia. Stosuje się jedną 
z ww. bonifikat korzystniejszą dla nabywcy – art. 68 ust. 4 ugn. Mając na uwadze aktualne 
uwarunkowania prawne, celem zabezpieczenia interesu Miasta z uwagi na brak możliwości żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu wpisu nieruchomości do rejestru zabytków zasadnym jest 
w odniesieniu do nieruchomości położonych na terenie "Starego Giszowca" posiadających 
indywidualny wpis do rejestru zabytków określenie bonifikaty w wysokości 30%.  
 
Radny Michał LUTY stwierdził, że proponuje się zatem by bonifikata dla tych 27 budynków 
wynosiła 30%, ale daje to również nabywcą gwarancję tego, że mogą sprzedać tą nieruchomości 
bez określonego terminu.  
 
Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz WALĄG wyjaśnił, że jeśli nabywca skorzysta z ustawowej 
50% bonifikaty może sprzedać nieruchomość nawet następnego dnia.  
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK dodał, że jeśli dojdzie do uchwalenie 
omawianego projektu uchwały to przy tej 30% bonifikacie również nabywca może sprzedać 
nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia nabycia. Decydując się jednak na taki zakup kupuje go 
na warunkach mniej korzystnych niż z tej bonifikaty miejskiej.  
   
Radny Michał LUTY stwierdził, że jeśli nabywca kupuje nieruchomość dla własnych celów to może 
skorzystać z bonifikaty 40%. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że obniżenie tej bonifikaty 
skutkowało będzie tylko w przypadkach, kiedy najemca nabywa nieruchomość tylko w celach 
obrotu nieruchomościami.   
 
Radny Michał LUTY zapytał ile jest jeszcze budynków do sprzedaży. 
 
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach pani Barbara OBORNY 
stwierdziła, że do sprzedażny jest jeszcze 212 budynków w Giszowcu.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI stwierdził, że obecnie trwają prace przy 
operatach szacunkowych. Pan Przewodniczący zapytała, na jaki są one etapie.  
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśnił, że lada moment powinny 
one zostać przesłane. W obrębie Starego Giszowca jest zainteresowanie nabyciem lokali przy czyn 
nie wszystkie lokale posiadają indywidualny wpis do rejestru zabytków. Bonifikata „zabytkowa” 
może dotyczyć tylko nieruchomości, które taki indywidualny wpis posiadają. W przedłożonej 
uchwale ograniczyliśmy się do wykazania adresów wszystkich nieruchomości posiadających na 
dzień dzisiejszy indywidualny wpis do rejestru zabytków.      
  
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 obniżenie wysokości bonifikaty udzielonej przy sprzedaży na rzecz 
najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, 
usytuowanych w jednorodzinnych domach mieszkalnych wpisanych do rejestru zabytków, 
położonych w rejonie „Starego Giszowca”, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5. Korespondencja. 
 
Ad. 5.1. Odpowiedź na wniosek Komisji o rozważenie możliwości zakończenia procedury Budżetu 

Obywatelskiego w terminie do dnia 30 czerwca. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek 
Komisji o rozważenie możliwości zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego w terminie do 
dnia 30 czerwca. 
 
Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że w przedłożonej odpowiedzi znajduje się zapis, że 
w procedurze Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 zostanie rozważona możliwość opracowania 
harmonogramu w taki sposób, aby wywieszenie listy wybranych zadań mogło nastą pić w terminie 
do 30 czerwca 2017 roku (…) wprowadzenie proponowanej zmiany, przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu czasu na prawidłowy przebieg procesu Budżetu Obywatelskiego, możliwe będzie 
w przypadku rozpoczęcia procedury w roku poprzedzającym rok zakończenia przyszłorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego, tj. w czwartym kwartale 2016 roku. Pan radny zaproponował, by Komisja 
zaplanował sobie taki punkt na posiedzeniu Komisji w czwartym kwartale tego roku, by ta kwestia 
Komisji nie umknęła. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI stwierdził, że w planie pracy Komisji w dniu 
20 października 2016 r. znajduje się temat Informacja na temat realizacji procedury i wyników 
Budżetu Obywatelskiego do budżetu na rok 2017. Wówczas można poruszyć wspomnianą przez 
Pana radnego kwestię.  
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad. 5.2. Odpowiedź na zapytanie Pana radnego Witolda Witkowicza z posiedzenie Komisji 

Budżetu Miasta w dniu 26.01.2016 r. dotyczące możliwości uzyskania odpowiedzi na 
wniosek Komisji Budżetu Miasta w sprawie zwiększenia w 2015 roku środków na 
remonty w KZGM do poziomu przynajmniej roku 2014.   

 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160209.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160209.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160210.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160210.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160210.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160210.pdf
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Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI przedstawił zebranym odpowiedź na 
zapytanie Pana radnego Witolda Witkowicza z posiedzenie Komisji Budżetu Miasta w dniu 
26.01.2016 r. dotyczące możliwości uzyskania odpowiedzi na wniosek Komisji Budżetu Miasta 
w sprawie zwiększenia w 2015 roku środków na remonty w KZGM do poziomu przynajmniej roku 
2014.   
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad. 5.3. Odpowiedź na zapytanie Pana radnego Witolda Witkowicza z posiedzenie Komisji 

Budżetu Miasta w dniu 26.01.2016 r. dotyczące możliwości zwiększenia w budżecie 
miasta Katowice na 2016 rok środków przeznaczonych na dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków do wysokości 1 mln zł. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI przedstawił zebranym Odpowiedź na 
zapytanie Pana radnego Witolda Witkowicza z posiedzenie Komisji Budżetu Miasta w dniu 
26.01.2016 r. dotyczące możliwości zwiększenia w budżecie miasta Katowice na 2016 rok środków 
przeznaczonych na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków do wysokości 1 mln zł. 
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad. 6. Wolne wnioski. 
 
Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, iż 
porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI podziękował Radnym za aktywność podczas 
obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów i jednostek za udzielanie 
wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

 

Protokołowała  

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Wiceprzewodniczący 
Komisji Budżetu Miasta 

 

Maciej BISKUPSKI 

 
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160211.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160211.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160211.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160211.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/11.02.2016/CCF20160211.pdf

