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NADZÓR MERYTORYCZNY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ  ZAKŁADU 
TARGOWISK MIEJSKICH W KATOWICACH 

Informacje ogólne 

W dniu 30 grudnia 1991 r. Rada Miejska w Katowicach podj ęła uchwałę  
Nr XXXII/206/91 w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy dzia łalności Miejskiego 
Przedsi ębiorstwa Targowiskowego w Katowicach. W uchwale tej postanowiono dokona ć  
likwidacji komunalnego przedsi ębiorstwa użyteczności publicznej pod nazwą  Miejskie 
Przedsi ębiorstwo Targowiskowe  MW  Katowicach, w celu powo łania w jego miejsce zak ładu 
budżetowego pod nazwą  „Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach". 

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach (ZTM) jest jednostk ą  organizacyjną  
miasta Katowice, dzia łaj ącą  jako zakład budżetowy, powo łany uchwałą  Nr 155/91 Zarządu 
Miasta Katowice  z  dnia 31 grudnia 1991  roku  w sprawie utworzenia zak ładu budżetowego 
pod nazwą  "Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach". 

Zadania własne jednostki samorz ądu terytorialnego w zakresie targowisk i  hal 
targowych mog ą  być  wykonywane przez samorz ądowe zakłady budżetowe zgodnie z art. 
14 pkt 5 ustawy z dnia  27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 
z późn. zm.). Taką  właśnie formę  organizacyjno-prawną  posiada Zakład Targowisk Miejskich 
w Katowicach, zgodnie z uchwa łą  Nr  XXXII/206/91  Rady  Miejskiej w Katowicach z dnia  30 
grudnia 1991  r.  w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy dzia łalności Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Targowiskowego  w  Katowicach 

Forma organizacyjno-prawna ZTM  jest  istotna, ponieważ  w art. 18 ustawy z  dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774) przyj ęto, 
że nieruchomo ści mogą  być  oddane jednostkom organizacyjnym w trwa ły zarząd, najem 
i dzierżawę  oraz użyczane na cele zwi ązane  z  ich działalnością . 

W  ramach  swoich  obowiązków  statutowych -  ZTM administruje w  mieście zespo łami 
handlowymi o charakterze targowym. 

Zakład Targowisk  Miejskich  zajmuje się  kompleksową  obsługą  targowisk miejskich 
w zakresie  zarządzania oraz administrowania  infrastrukturą  techniczną, a także  organizacj ą  
handlu. W  tym zakresie wspó łpracuje  jednocze śnie ze służbami powołanymi 
do  przestrzegania przepisów porz ądkowych i  sanitarnych.  Ponadto  ZTM dokonuje poboru 
należności wynikaj ących  z  działalności prowadzonych na targowiskach. 

ZTM administruje targowisko hurtowe i  detaliczne  przy ul. Pukowca 23, targowisko 
detaliczne przy ul. Katowickiej  61 oraz  targowisko detaliczne przy  pl.  Karola Miarki. 

1. Targowisko przy ulicy Pukowca 23 w Katowicach 

Administrowane od roku 1992. 

Powierzchnia  targowiska 99.985m2  — utwardzona (asfalt  i  kostka brukowa). 

Plac targowy o świetlony, ogrodzony, częściowo monitorowany, targowisko art. 
przemysłowych BAZAR zadaszone cz ęściowo. 

Godziny otwarcia: 
- targowisko  hurtowo-  detaliczne warzywno-owocowe:  7  dni  w  tygodniu, 24godz./dobę , 
- targowisko hurtowo-detaliczne  art.  przemys łowych : codziennie z  wyjątkiem  poniedziałków 

w  godzinach nocno-dopo łudniowych. 

Ilość  obiektów  i  urządzeń  handlowych: 
1. targowisko warzywno-owocowe ul. Pukowca 23 w  Katowicach: 



Obiekty handlowe w zale żności od lokalizacji podzielone s ą  na typy : 
HP - 17 szt. o powierzchni od 24m 2  do 504m2  
HK  -  120 szt. o powierzchni od 16m2  do 256m2  
HH - 23 szt. o powierzchni od 24m 2  do 280m2  
HG - 5 szt.  o  powierzchni od 24m2  do 86m2  (gastronomia) 
Użyte powyżej skróty techniczne oznaczaj ą  miejsce lokalizacji punktu handlowego 
gastronomicznego na terenie targowiska warzywno-owocowego. 

Ponadto na targowisku wydzielone zosta ły miejsca do handlu z samochodów w ilo ści: 
HJ - 120 szt. o powierzchni 24m 2  /szt. 
HR - 216 szt. o powierzchni 24m 2  /szt. 
Użyte powyżej skróty techniczne oznaczaj ą  miejsce lokalizacji samochodu, z którego 
prowadzona jest sprzedaż . 

2. targowisko art. przemys łowych BAZAR: 

Obiekty handlowe w zależności od rodzaju podzielone są  na typy : 
BK - 521 szt. o powierzchni od 4m 2  do 108 m2  
BD - 49 szt. o powierzchni od 5m 2  do 8,5m2  
BS - 61 szt. o powierzchni od 4m 2  do 10m2  
BN - 31 szt. o powierzchni 4 m 2  /szt. 
BL - 9 szt. o powierzchni 1 m2  /szt. 
BH - 42 szt. o powierzchni od 16m 2  do 104m2  
Użyte powyżej skróty techniczne oznaczaj ą : BK — kiosk handlowy, BD  —  namiot narożny 
handlowy, BN — namiot handlowy, BS — szcz ęka handlowa, BL — lada handlowa, BH —
pawilon handlowy. 

Ilość  stałych kontrahentów: 
1. targowisko warzywno-owocowe ul. Pukowca 23 w Katowicach 

- handel w obiektach handlowych: 124 
- handel z samochodów: 232 
2. targowisko art. przemys łowych BAZAR: 302 

Asortyment: 
1. targowisko warzywno-owocowe: warzywa, owoce, ryby ,nabia ł, kiszonki, artyku ły 
spożywcze przetwory; 
2. targowisko art. przemys łowych BAZAR: odzież, obuwie, galanteria, chemia gospodarcza. 

Na targowisku funkcjonuj ą  4 toalety ogólnodostępne, w tym 1 całodobowa bezp łatna oraz 
kabina WC przystosowana dla osób niepe łnosprawnych. 

Usługa sprzątania: wykonywana codziennie na bie żąco przez Biuro Ochrony „SCORPION" 
z siedzibą  w Katowicach ul. Dulęby 7/213; 

Usługa wywozu odpadów: wykonywana przez konsorcjum: REMONDIS Sp. z o.o. z siedzib ą  
w Warszawie ul. Zawodzie 16 i PUK VAN GENSENWINKIEL Sp. z o.o. z siedzib ą  
w Rudzie Ś l. ul. P. Skargi 87; wywóz odpadów odbywa si ę  codziennie; 

Usługa ochrony: wykonywana ca łodobowo przez konsorcjum: Biuro Ochrony „SCORPION" 
z siedzibą  w Katowicach ul. Dul ęby 7/213, STEWARD Sp. z o.o. z siedzib ą  w Sosnowcu 
ul. Podjazdowa 10; 

Biuro targowiska: czynne ca łodobowo 7 dni w tygodniu; 

Kasa targowiska, czynna w godzinach: od poniedzia łku do soboty 6.00-14.00; 



Bankomat: dostępny 24godz./dobę . 

Punkt pomocy medycznej:  czynny od wtorku do pi ątku 6.00-11.00, w soboty i niedziele: 
7.00-12.00. 

2. Targowisko przy ul. Katowickiej 61 w Katowicach 

Administrowane od roku 1992. 

Powierzchnia targowiska 1.432m 2  — utwardzona (kostka brukowa). 

Plac targowy o świetlony, ogrodzony, obj ęty monitoringiem, zadaszony w całości. 

Godziny otwarcia: 6-18.00 (od poniedzia łku do soboty). 

Ilość  obiektów i urządzeń  handlowych: 
- kioski handlowe  —  46 szt. o powierzchni od 5m 2  do  40m2  (własność  kupców), 
- punkty handlowe — 11 szt. o powierzchni od 1,6m 2  do 5m2  (własność  ZTM), 
- stoły handlowe — 13 szt. o powierzchni od 2m 2  do  4,8m2  (własność  ZTM) ; 

Ilość  stałych kontrahentów: 50. 

Asortyment: artyku ły spożywcze (warzywa, owoce,  przetwory,  pieczywo) i przemys łowe 
(odzież, kosmetyki, chemia gospodarcza, AGD); 

Na targowisku funkcjonuje toaleta ogólnodost ępna z wydzieloną  częścią  damską  
(2 ubikacje) i m ęską  (1 ubikacja i 2 pisuary); 

Usługa sprzątania: wykonywana codziennie na bie żąco przez  Biuro  Ochrony „SCORPION" 
z siedzibą  w Katowicach ul. Dul ęby 7/213; 

Usługa wywozu odpadów wykonywana przez konsorcjum: REMONDIS Sp. z o.o.. z siedzib ą  
w Warszawie ul. Zawodzie 16 i PUK VAN GENSENWINKIEL Sp. z o.o. z siedzib ą  
w Rudzie Ś l. ul. P. Skargi 87; wywóz odpadów odbywa  się  codziennie; 

Usługa ochrony wykonywana ca łodobowo przez konsorcjum: Biuro Ochrony „SCORPION" 
z siedzibą  w Katowicach ul. Dul ęby 7/213, STEWARD Sp. z  o.o.  z siedziba w Sosnowcu 
ul. Podjazdowa 10; 

Dyspozytor targowiska dost ępny od poniedziałku do soboty 7.00-13.00. 

3. Targowisko przy Pl. Karola Miarki w Katowicach 

Administrowane od roku 1992. 

Powierzchnia targowiska 945m 2  — utwardzona (kostka brukowa i asfalt). 

Plac targowy o świetlony, ogrodzony, obj ęty monitoringiem, cz ęściowo zadaszony. 

Godziny otwarcia: 6-18.00 (od poniedzia łku do soboty). 

Ilość  obiektów i urządzeń  handlowych: 
- kioski handlowe  —  26 szt. o powierzchni od 5,8m 2  do 19,7m2  
- punkty handlowe  —  5 szt. o powierzchni od 3m 2  do 10m2 

 - stoły kwiatowe  —  8 szt. — o powierzchni 1 m 2  /szt. 

Ilość  stałych kontrahentów: 25; 

Asortyment: artyku ły spożywcze (warzywa, owoce, przetwory,  pieczywo)  i przemys łowe 
(odzież, kosmetyki, chemia gospodarcza). 

Na targowisku funkcjonuj ą  2 toalety dla potrzeb kontrahentów. 
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Usługa sprzątania: wykonywana codziennie na bie żąco przez Biuro Ochrony „SCORPION" 
z siedzibą  w Katowicach ul. Dulęby 7/213. 

Usługa wywozu odpadów: wykonywana przez konsorcjum: REMONDIS Sp. z o.o. z siedzib ą  
w Warszawie ul. Zawodzie 16 i PUK VAN GENSENWINKIEL Sp. z o.o. z siedzib ą  
w Rudzie Ś l. ul. P. Skargi 87; wywóz odpadów odbywa si ę  codziennie. 

Usługa ochrony: wykonywana całodobowo przez konsorcjum: Biuro Ochrony „SCORPION" 
z siedzibą  w Katowicach ul. Dulęby 7/213, STEWARD Sp. z o.o. z siedziba w Sosnowcu ul. 
Podjazdowa 10. 

Dyspozytor targowiska; dost ępny od poniedziałku do soboty 7.00-13.00. 

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach na bie żąco przeprowadza prace remontowe 
i modernizacyjne na w/w targowiskach, maj ące na celu utrzymanie infrastruktury 
w należytym stanie. 

Nadzór  nad  dzia łalnością  zak ładu budżetowego — Zak ład Targowisk Miejskich   

Cel. 
Prawidłowe funkcjonowanie zakładu. 

Zadanie realizowane jest poprzez: 
- sprawowanie kontroli nad wykonaniem bud żetu Zakładu, w tym na wpłacie do budżetu 
gminy nadwyżki środków obrotowych; 
- kontroli zarządczej instytucjonalnej; 

Podstawa prawna: 
- ustawa o  finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z pó źn. 
zm.); 

- uchwała Nr XXVI/591/12 Rady Miasta Katowice z dnia 12 wrze śnia 2012 r. w  sprawie 
terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wp łat nadwyżki środków obrotowych 
dokonywanych przez Zak ład Targowisk Miejskich w Katowicach do bud żetu jednostki 
samorządu terytorialnego oraz sposobu i terminów rocznych rozlicze ń  i dokonania wpłat do 
budżetu; 

- Zarządzenie Nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie 
zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarz ądczej w jednostkach organizacyjnych 
Miasta Katowice. 

Zgodnie z art.15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
Zakład Targowisk Miejskich wpłaca do budżetu Miasta nadwyżkę  środków obrotowych 
ustaloną  w planie finansowym w wysoko ści 150.000 zł . Zaliczkowe wpłaty do budżetu 
nadwyżek środków obrotowych Zakładu są  przekazywane do bud żetu co kwartał  w terminie 
20 dni po zakończeniu kwartału, za IV kwartał  — zaliczkowo, w terminie do dnia 20 grudnia 
roku budżetowego. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego 
(bilansu) Zakład wpłaca do budżetu różnicę  miedzy faktycznym a planowanym stanem 
środków obrotowych na koniec roku. 
Wykonanie w dziale 500 rozdziale 50095 § 2370 — wp łata nadwyżki środków obrotowych 
za 10 miesięcy 2016 r. wynosi 144.623,00 zł  (wykonanie za 10 m-cy 2016 r. zawiera wp łatę  
ZTM-u za IV kwartał  2015 r. w wysokości 38 402,00 zł .) 

Zakład Targowisk Miejskich w ramach swej dzia łalności do dnia 30.01.2016 r. 
inkasował  na rzecz budżetu miasta opłatę  targową  na podstawie uchwały nr XIX/406/12 Rady 
Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz 
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terminów p łatności i wysoko ści dziennych stawek op łaty targowej na terenie miasta Katowice. 
ZTM dokonywał  poboru opłaty targowej na targowiskach: przy ul. Agnieszki, ul. Gen. Józefa 
Sowińskiego, ul. Józefa Pukowca (bazar i hurt), ul. Katowickiej, pl. Karola Miarki i pl. Jana 
Kasprowicza,  jak  również  pobierał  opłatę  za prowadzenie sprzeda ży w innych miejscach 
wyznaczonych  przez  Miejski Zarząd Ulic  i  Mostów decyzj ą  o zaj ęciu pasa drogowego 
w celach handlowych. 

Wynagrodzenie inkasentów wynosz ące 10% warto ści pobranej i przekazanej 
do urzędu miasta op łaty targowej za inkaso tej że opłaty zgodnie z  ustawą  z dnia 12.01.1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2016 r. poz. 716 oraz uchwa łą  Rady Miasta 
Katowice nr XIX/406/12 z dnia 29.02.2012 r. w sprawie okre ślenia zasad ustalania poboru 
oraz terminów p łatności i wysoko ści dziennych stawek op łaty targowej na terenie miasta 
Katowice —  wypłacane było co miesiąc (przelew  na  rzecz inkasentów na podstawie 
przedłożonej faktury). 

Zgodnie z decyzj ą  Prezydenta Miasta Katowice  z  dniem  1  lutego 2016 r. zaprzestano 
poboru op łaty targowej, tym samym ani dochód z tytu łu  opłaty  targowej, ani wydatek 
stanowiący wynagrodzenie za inkaso w wysoko ści 10% dochodu z tytu łu opłaty targowej nie 
jest realizowany. 

Czynno ści kontrolne nad funkcjonowaniem Zak ładu Targowisk Miejskich  

W maju 2016 r. w Zak ładzie Targowisk Miejskich przeprowadzona zosta ła kontrola 
zarządcza, w wykonaniu zarz ądzenia nr 1903/2010 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 
8 lutego 2010 r. — za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 

Zagadnienia obj ęte przedmiotem kontroli dotyczy ły: realizacji zalece ń  pokontrolnych 
wydanych po kontroli za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014  r.,  która  odbyła  się  w 2015 r.; realizacji co 
najmniej 5% dochodów  i  5% wydatków oraz kompletno ści  i  rzetelno ści prowadzonej 
dokumentacji rachunkowej. Wysoko ść  dochodów obj ęta kontrol ą  wyniosła 513.249,97 zł , 
a wydatków 496.608,84 z ł . 

W wyniku kontroli stwierdzono, że: 
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994  r.  o rachunkowo ści (Dz. U.  z  2013  r., 
poz. 330 z późn. zm.) sprawdzone dowody stanowi ły podstawę  zapisów w księgach 
rachunkowych prowadzonych w programie finansowym „COMARCH ERP XL". Zapisy 
w programie były zgodne z art. 24 ust. 1 ww. ustawy; 
Zakład Targowisk Miejskich, zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowo ści, posiadał  
dokumentacj ę  opisującą  przyj ęte zasady (politykę) rachunkowo ści  w  j ęzyku polskim; 
Podstawą  zapisów księgowych  były  dokumenty spełniające wymogi dotycz ące dowodu 
źródłowego okre ślone przez art. 21 i art. 22 ww. ustawy; 
Dowody księgowe będące podstawą  zapisów księgowych  zostały  poddane kontroli pod 
względem merytorycznym, zgodnie z obowi ązuj ącymi  w  jednostce procedurami; 
Zapisy księgowe spe łniały wymogi okre ś lone  w  art. 23  ust.  1 i 2  ww.  ustawy; 
Zapisy w ewidencji ksi ęgowej (dziennik-konto ksi ęgi głównej) by ły powiązane ze sobą  
w sposób umożliwiający ich sprawdzenie (art. 23 ust. 4  ww.  ustawy); 
Zapisy księgowe by ły odpowiednio powiązane  z  dowodami księgowymi; 
Zapisy ksi ęgowe (dziennik  -  konto księgi głównej) uporządkowane były chronologicznie art. 
24 ust. 4 pkt. 2,  art.  14 ust.  l  i art. 15 ust. 2 ww. ustawy; 
Zapisy dokonane na koncie (kontach) ksi ęgi głównej uj ęto systematycznie zgodnie z art. 24 
ust. 4 pkt 2 i art.  15  ust. I  ww. ustawy; 
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzono ka żde zdarzenie 
gospodarcze, które nast ąpi ło w danym okresie sprawozdawczym -  art.  20  ust.  1 ww. ustawy; 
Operacje finansowe (gospodarcze) zosta ły obj ęte ewidencj ą  na  koncie (kontach) zgodnie 
z opisem funkcjonowania kont w zak ładowym planie kont; 
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Zapisy na  podstawie skontrolowanych wydruków z kont analitycznych programu 
finansowego  były prowadzone rzetelnie, sprawdzalnie i bie żąco; 
Dowody  księgowe zostały poddane kontroli przez g łównego księgowego, umowy zawierały 
sygnatury  Głównego Księgowego zgodnie z art. 54, w szczególno ści pkt.  1  ust. 3 oraz  pkt. 3 
powyższego  artykułu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. 
z 2013r., poz.  885 z późn.zm .); 
Wydatkowane  kwoty w okresie obj ętym kontrolą  były zgodne ze sprawozdaniem 
z wykonania  planu finansowego samorz ądowych zakładów budżetowych Rb — 30S; 
Zasadność  dokonywanych wydatków przez Zak ład na realizacj ę  zadań  nie budzi zastrze żeń ; 
Na fakturach  potwierdzono fakt przeprowadzenia kontroli pod wzgl ędem merytorycznym, 
formalno-rachunkowym,  legalności, gospodarno ści i celowo ści wydatku zgodnie z art.  44 ust. 
3 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych; 
Dokonywane  płatno ści i należności realizowane by ły terminowo. 

W  wyniku przeprowadzonej kontroli zarz ądczej, w zakresie aktów  prawa 
wewnętrznego,  stwierdzono b łąd w załączniku do Zarządzenia Nr 56/2015 Dyrektora Zak ładu 
Targowisk  Miejskich  w  Katowicach z dnia 18.12.2015 r., polegaj ący  na  błędnej numeracji 
wprowadzonego aneksu  nr 5 stanowiącego załącznik do zarządzenia. Aneks ten powinien 
posiadać  numer kolejny tj.  nr 6 ze względu na fakt, że aneks numer 5 zosta ł  wprowadzony 
zarządzeniem  Nr  45/2015  z dnia 27.10.2015  r.  Przedmiotowe aneksy dotycz ą  Zarządzenia 
Dyrektora  Zakładu Targowisk Miejskich w Katowicach nr  28/2011  z dnia 04.11.2011r. 
w sprawie  przyj ętych  zasad  rachunkowo ści. 

W  związku z wynikami kontroli zalecono Rzetelne  prowadzenie  dokumentacji 
związanej z przygotowaniem  aktów prawnych oraz zwi ększenie  nadzoru  nad pracownikiem 
ZTM-u  odpowiedzialnym  za  przygotowanie projektów aktów  prawnych. 

Zakład Targowisk  Miejskich wykonał  wskazane zalecenia pokontrolne,  o czym 
poinformował  Dyrektor Zak ładu pismem z dnia 04.07.2016 r. 

Ponadto  w  ramach  nadzoru merytorycznego, sprawowanego przez Wydzia ł  Spraw 
Obywatelskich,  w  okresie  obowiązywania op łaty targowej  na terenie  miasta Katowice, 
przeprowadzane  były kontrole prawidłowości poboru opłaty targowej na  targowiskach, na 
których  inkasentem  był  Zakład Targowisk Miejskich, zgodnie  z obowiązuj ącymi  wówczas 
stawkami.  Kontrole  te  miały na celu sprawdzenie prawid łowości  funkcjonowania  Zakładu 
Targowisk  Miejskich. 
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