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BRM.0012.3.7.2014.KJ  

 

 

Protokół Nr 7/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  

 

 

Data posiedzenia: 24.07.2014 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 16:10 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI  

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 10 ogółem).  

 

Radni nieobecni: 

 

1. Arkadiusz GODLEWSKI 

2. Tomasz SZPYRKA 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK 

2. Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta Pani Dorota KAMIŃSKA 

3. Kierownik Referatu Planowania Budżetu Miasta Pani Dorota STEINMETZ-SŁOWIK 

4. Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman OLSZEWSKI 

5. Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA 

6. Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam KOCHAŃSKI 

7. Kierownik Referatu w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG 

8. Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Pan Bogusław LOWAK 

9. Rzecznik prasowy Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek Pan Mirosław 

RUSECKI 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.      
 

2. Informacja o realizacji dochodów budżetu miasta według wybranych źródeł za 

II kwartał 2014 roku. 
 

3. Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w mieście Katowice 

w latach 2005 – 2013 i ich wpływ na budżet miasta: towarzyszące wydatki inwestycyjne 

miasta oraz dochody miasta.  
 

4. Opiniowanie projektów uchwał.  
 

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

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
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w Katowicach wobec Pana J B Pani B B, Pana D B 

i Pani P B za lokal mieszkalny położony przy ul. Słowackiego w Katowicach. 
 

4.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach wobec Pana K F z tytułu używania lokalu użytkowego przy ul. Morcinka 

w Katowicach i lokali użytkowych-garaży przy ul. Brzozowej 

i ul. Iłłakowiczówny w Katowicach. 
 

4.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz 

w budżecie miasta Katowice na 2014 rok. 
 

4.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035. 
 

4.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie 

realizacji przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice - Miasto Ogrodów. 
 

5. Sprawy różne.  
 

5.1. Korespondencja dotycząca wystosowanego zawiadomienia o możliwości naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych. 
 

5.2. Odpowiedź na pismo dotyczące wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 

Katowice. 
 

5.3. Pismo w sprawie dotacji  udzielonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. 
 

5.4. Odpowiedź na pismo w sprawie umorzenia zaległości czynszowej za lokal mieszkalny przy 

ul. Panewnickiej w Katowicach. 
 

5.5. Pisma Pana Michała Zientka adwokata działającego w imieniu DARBUT Sp. z o.o.  

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  
 

5.6. Odpowiedź na zapytanie dotyczące harmonogramu realizacji prac związanych 

z przebudową pl. Fojkisa.  
 

6. Wolne wnioski. 

 

___________________________________________________________________________  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI po powitaniu zgromadzonych na 

posiedzeniu gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  

 

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

 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji: 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI poinformował zebranych, że protokół 

Nr 6/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 12.06.2014 r. został zamieszczony na portalu 

dla radnych w zakładce „Materiały dla Radnych”. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt 

protokołu pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 6/14 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 12.06.2014 r. został przyjęty 
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jednogłośnie - 7 głosów „za”. 

 

Ad. 2. Informacja o realizacji dochodów budżetu miasta według wybranych źródeł za 

II kwartał 2014 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczącej realizacji dochodów budżetu miasta według wybranych źródeł za II kwartał 

2014 roku. 

 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK szczegółowo omówiła 

realizację dochodów budżetu miasta według źródeł za I półrocze 2014 roku. Pani Skarbnik 

wyjaśniła, że biorąc pod uwagę strukturę osiągniętych dochodów bieżących do najistotniejszych 

należą:  

 udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu miasta 33% dochodów 

bieżących w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, których realizacja za 

I półrocze 2014 r. była wyższa od wykonania za analogiczny okres roku ubiegłego o 7,8% oraz 

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, w których za I półrocze 2014 odnotowano 

wykonanie wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego ok. 24%;  

 podatki i opłaty 23% dochodów bieżących w tym m.in.: podatek od nieruchomości w zakresie, 

którego przewiduje się, że w roku bieżącym dochody będą wyższe od planu pomimo 

znaczącego zwrotu podatku na rzecz 1 podatnika w pierwszych dniach lipca oraz 

przewidywanych dalszych zwrotów w związku z toczącymi się postępowaniami; podatek od 

środków transportowych, którego wykonanie za I półrocze 2014 r. jest wyższe od realizacji 

w ubiegłym roku o 13,4%; podatek od czynności cywilnoprawnych, którego realizacja jest 

trudno przewidywalna i analizując wykonanie po I półroczu 2014 r. nie można jednoznacznie 

wskazać czy taka dynamika się utrzyma; opłata skarbowa, targowa, eksploatacyjna, których 

realizacja za I półrocze 2014 roku była wyższa o 189 tys. zł w stosunku do wykonania w roku 

poprzednim. Przewiduje się, że plan dochodów z wymienionych źródeł zostanie zrealizowany. 

 subwencja ogólna 20% dochodów bieżących,  

 dochody ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi na realizację projektów tzw. 

miękkich 0,6% dochodów bieżących. Przewiduje się, że w 2014 roku zrealizowane zostaną 

dochody w wysokości porównywalnej do roku poprzedniego. 

Jeśli chodzi o dochody majątkowe na 2014 rok założono je w wysokości prawie 237,6 mln zł 

tj. ponad 35% powyżej wykonania za 2013 rok. Realizacja dochodów ze środków unijnych 

przeznaczonych na współfinansowanie wydatków majątkowych jest uzależniona od zaawansowania 

prac inwestycyjnych, tym samym przesunięcie w czasie harmonogramu skutkuje brakiem realizacji 

planu. W budżecie na 2014 rok, na podstawie harmonogramu płatności zgodnie z podpisanymi 

umowami oraz zakładając uzyskanie dofinansowania na podstawie złożonych wniosków przyjęto 

dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 206 mln zł w tym:  

 zaplanowano kwotę 152,1 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w roku 

bieżącym, przy czym w wydatkach finansowanych środkami unijnymi odpowiednio 

uwzględniono środki w wysokości 174,6 mln zł i są one wyższe o 22,5 mln zł, które budżet 

otrzymał w roku poprzednim – w I półroczu 2014 r. wpłynęło 16,1 mln zł co stanowi 10,6% 

planu po zmianach i przewiduje się, że plan nie zostanie zrealizowany,  

 zaplanowano kwotę 53,9 mln zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 

poprzednim na realizację zadań inwestycyjnych, przy czym stan należności budżetu na dzień 

31 grudnia 2013 r. wynosił 46,8 mln zł – w I półroczu 2014 r. wpłynęło 38,3 mln zł co stanowi 

71% planu po zmianach i przewiduje się, że plan nie zostanie zrealizowany. 

Podsumowując w roku bieżącym do budżetu dochody nie wpłyną w zaplanowanej wysokości, co 

istotne im większa będzie różnica pomiędzy realizacją wydatków a uzyskanymi dochodami na ten 
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cel, tym konieczne będzie większe zaangażowanie środków własnych. 

 

Radna Barbara WNĘK poprosiła o przybliżenie kwestii zwrotu podatku na rzecz 1 podatnika 

w pierwszych dniach lipca.  

 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że zwrot 

nastąpił na rzecz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. kwota zwrotu wyniosła około 1,5 mln 

zł. Zwrot niniejszego podatku nastąpił po interpretacji kwestii, co jest budynkiem, a co budowlą. 

Między tymi dwoma elementami są różnice w obliczaniu podatku. Jest to problem na poziomie 

interpretacji prawa.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał o ile zmniejszają się dochody 

z PIT w związku z ubywaniem mieszkańców miasta Katowice oraz czy takie analizy są 

prowadzone.  

 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że miasto 

otrzymuje jedynie udział w podatku PIT. Trudno zatem odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, 

ponieważ miasto nie partycypuje w tych podatkach tylko ma udział procentowy wskazany przez 

Ministerstwo. To Urzędy Skarbowe egzekwują te podatki.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał czy jest to zatem problem, 

który należałoby analizować czy uznaje się, że jest to problem marginalny? Według Pana 

Przewodniczącego jest to istotny problem, ponieważ mieszkańców miasta ubywa. Ilość 

wyjeżdżających ludzi można szacować już w tysiącach. Wpływy z PIT stanowią istotne źródło 

dochodów miasta. Im więcej mieszkańców Katowice tym większe wpływy z podatku PIT.    

 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że trudno 

ocenić skalę. Takich szczegółowych analiz nie przeprowadzamy. Zdaniem Pani Skarbnik warto 

jednak by się było nad tym pochylić.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta Pani Dorota KAMIŃSKA wyjaśniła, że udział 

miasta Katowice w globalnym podatku kraju spada. Taką informację podajemy przy wykonaniu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na ten czynnik mogą mieć wpływ dwa elementy. Pierwszy to 

migracja osób – liczba osób w wieku produkcyjnym. Drugą sprawą jest wysokość wynagrodzeń bo 

od tego wylicza się podatek. Katowice straciły pierwsze miejsce, jeśli chodzi o średnie 

wynagrodzenie na mieszkańca. Wyprzedziła nas Warszawa i Poznań. W tym zakresie Katowice 

były monopolistą od zawsze ze względu na wynagrodzenia górników. Struktura zatrudniania 

w górnictwie również ulega znaczącym zmianom. Jeśli chodzi o możliwość wyliczenia tej migracji 

to musielibyśmy mieć dane, które posiada tylko GUS oraz dane Urzędu Skarbowego. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że można skorzystać 

z danych Urzędu Miasta, liczby ludzi zameldowanych, zamieszkujących miasto Katowice. 

Oczywiście będą to dane nieprecyzyjne, ponieważ nie będziemy w stanie określić czy ci ludzie 

pracują czy nie. Należy jednak przyjąć, że jakiś odsetek tych ludzi, którzy migrują jest ludźmi 

którzy kiedyś pracowali w mieście Katowice. Zwłaszcza, że w Katowicach jest nadpodaż miejsc 

pracy w stosunku do potrzeb miasta w sensie potencjału. 160 tys. miejsc pracy przy 110 tys. 

mieszkańców Katowic, którzy są w wieku produkcyjnym. Oznacza to, że jesteśmy miejscem pracy 

dla ludzi przyjeżdżających spoza miasta rzędu kilkudziesięciu tysięcy.    

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta Pani Dorota KAMIŃSKA stwierdziła, że osoby 
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spoza Katowic podatki również odprowadzają poza miastem w swoim miejscu zamieszkania.           
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że to nie jest kwestia kilku 

procent tylko kilkadziesiąt procent ludzi pracujących w Katowicach tu nie mieszka. Jest to oczywiście 

naturalne we wszystkich tego typu skupiskach tylko zdaniem Pana Przewodniczącego należy tą 

proporcję próbować zmienić. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta Pani Dorota KAMIŃSKA stwierdziła, że to ma też 

przełożenie na podatek CIT. Jeżeli przedsiębiorstwa płacą podatek w miejscu gdzie mają siedzibę 

i te osoby przyjezdne budując jego wartość, budują ją w danym mieście. Jeśli ma siedzibę tu to 

odprowadza większy podatek w mieście Katowice chyba, że ma filie rozrzucone po całym kraju to 

wówczas musi część podatku odprowadzić tam gdzie ma filie. To jest złożony problem.  

 

Radny Jerzy FORAJTER poprosił o uszczegółowienie kwestii dochodów majątkowych 

w zakresie dochodów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi. Pan radny poprosił 

również o wyjaśnienie kwestii dochodów majątkowych Wydziału Gospodarki Mieniem. 

 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że dochody ze 

źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi wykonane są obecnie na poziomie 26,8%. Wiąże 

się to z tym, że najpierw musimy zaangażować własne środki, a potem dopiero na skutek wniosków 

weryfikowanych otrzymujemy refundację. Obecnie największą pozycję w gminie stanowi zwrot dla 

Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej - refundacja z lat poprzednich rzędu 2 mln zł. 

Na kampanię promocyjną produktu turystyki biznesowej dostaliśmy 97 tys. zł, na promocję 

inwestycyjną „Warto tu zainwestować” 25 500 zł, na program aktywacji zawodowej „Damy radę” 

otrzymaliśmy 635 tys. zł. Te zwroty wpływają jednak z bardzo dużym opóźnieniem. W zakresie 

zadań powiatu mamy dosyć poważny wpływ, bo na 18 mln zł i na 8 mln 700 tys. zł na 

Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Kończone jest również rozliczanie NOSPR na kwotę 

20 mln zł. Jeśli chodzi o wykonanie środków bezzwrotnych – dochodów to one się kształtują na 

niskim poziomie. Wielkość wykonania odnosi się w stosunku do przyjętego planu na dany rok.  

Jeśli chodzi o dochody majątkowe w gminie to wykonane zostały one na poziomie 36 703 000 zł. 

Za roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości mamy powyżej 15 mln zł. Za 

najem i dzierżawę blisko 3 mln zł, wpływ z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania to 4,7 

mln zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 12 756 000 zł. Mamy jeszcze zwrot kosztów operatów 

szacunkowych i dywidendę od MPGK za 2013 rok w wysokości 500 000 zł. To są wszystkie 

dochody majątkowe jakie uzyskaliśmy w tym półroczy na łączna kwotę 36 700 000 zł.  

 

Radny Jerzy FORAJTER zapytał jak wykonanie dochodów ze źródeł zagranicznych nie 

podlegające zwrotowi przedstawia się w kwotach bezwzględnych i czy tak niskie wykonanie nie 

powoduje powstawania „dziury budżetowej”. 

 
Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta Pani Dorota KAMIŃSKA stwierdziła, że mamy 

refundację z lat ubiegłych na NOSPR i MCK. W projektach mieliśmy założone, że refundację 

otrzymamy w 2014 roku. Zatem środki wprowadziliśmy do budżetu na 01.01.2014 r. Później patrzymy 

ile tych dochodów wpłynęło rzeczywiście i o to korygujemy plan. Czyli jeśli czegoś nie mieliśmy 

w planie na 01.01.2014 r. a wpłynęło to ten przepływ pieniężny identyfikujemy i odpowiednio o to 

powiększamy plan. Jeśli chodzi o przepływy pieniężne to mamy deficyt na wydatkach majątkowych 

i mamy go nawet zaplanowany, natomiast pokazujemy źródła pokrycia tego deficytu. Jeśli chodzi 

o działania praktyczne to, jeśli musimy finansować jakiś projekt natychmiast, a dopiero później 

przychodzi refundacja pojawia się tzw. luka finansowa. Oznacza to, że wyliczamy w budżecie ile 

musimy mieć minimalnie środków na rachunku budżetu miasta - tj. około 80 mln zł - na inwestycje 
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zanim nam przyjdzie refundacja. Jeśli chodzi o rachunki miasta to w tej chwili na rachunkach jest 395 

mln zł na dzień 30 czerwca. W stosunku do maja ubyło nam 60 mln zł.                            
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że to o czym wspomniała Pani 

Naczelnik dotyczy utrzymania bieżącej płynności finansowej miasta. Pan Przewodniczący stwierdził, że 

wspomniana kwota 80 mln zł będzie ulegała zmianie w chwili gdy zmianie będą ulegały zaciągnięte 

zobowiązania wynikające z jakiegoś procesu inwestycyjnego, czy też to 80 mln zł to jest kwotą stałą, 

która musi być zawsze na rachunkach by realizować bieżące zobowiązania wynikające z bieżących 

wydatków.        

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta Pani Dorota KAMIŃSKA stwierdziła, że 80 mln 

jest kwotą stałą. Większym niebezpieczeństwem przy utrzymaniu płynności finansowej jest realizacja 

dużych projektów. Obecnie w mieście realizowanych jest bardzo wiele dużych projektów. Można mieć 

wiele dużych projektów, ale rozciągniętych w czasie. Tymczasem obecnie w budżecie mamy 4 duże 

projekty, które są realizowane od 2008 roku.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że teoretycznie gdyby miasto nie 

realizowało tak dużych projektów inwestycyjnych nie potrzebowałoby także zabezpieczenia 

w wysokości 80 mln zł na rachunku.  

 

Radny Jerzy FORAJTER zapytał czy przewiduje się w najbliższym czasie wzrost opłaty z tytułu 

użytkowania wieczystego. Czy inicjatywa podwyższenia tej opłaty należy do wydziałów finansowych 

czy Wydziału Gospodarki Mieniem lub też Pana Prezydenta. 

 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że jest to domena 

Wydziału Gospodarki Mieniem.  

   

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

Marek SZCZERBOWSKI zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

 

Ad. 3. Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w mieście Katowice 

w latach 2005 – 2013 i ich wpływ na budżet miasta: towarzyszące wydatki 

inwestycyjne miasta oraz dochody miasta.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji w zakresie lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w mieście 

Katowice w latach 2005 – 2013 i ich wpływu na budżet miasta.  

 

Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman OLSZEWSKI wyjaśnił, że sklep 

wielkopowierzchniowy w ścisłym znaczeniu to sklep o bardzo dużej powierzchni, sprzedający 

szeroki asortyment towarów codziennego użytku, takich jak żywność, ubrania, kosmetyki, środki 

czyszczące itp. charakteryzujący się samoobsługą klientów. Taką definicję podaje Wikipedia. 

W prawie zdefiniowana jest tylko wielkość sklepu. Jest ona definiowana w ustawie o planowaniu. 

Posługują się tam wskaźnikiem powierzchni sprzedaży. Ta definicja jest jednak tak nieostra, że 

można dowolnie żonglować powierzchnią sklepu. Powierzchnia sprzedaży jest definiowana, jako 

część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego, która stanowi całość techniczno –

użytkową i jest przeznaczona do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż 

towaru. Do powierzchni sprzedaży nie liczy się ekspozycji, nie liczy się komunikacji, kasa również 

nie jest powierzchnią sprzedaży. Wobec powyższego skorzystaliśmy ze wskaźnika powierzchni 

użytkowej. Coraz częściej w planach miejscowych, które są realizowane pod nadzorem Wydziału 

Planowania Przestrzennego posługują się właśnie wskaźnikiem powierzchni użytkowej. 
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Przyjęliśmy zatem jako kryterium sklepu wielkopowierzchniowego powierzchnię 800 m
2
. To jest 

bardzo dyskusyjne kiedy można mówić, że sklep jest wielkopowierzchniowy. Po otwarciu rejestru 

pozwoleń na budowę od roku 2005 do roku 2013 otrzymaliśmy listę sklepów, która została 

przedstawiona to w załączeniu. To była dla nas lista, która obrazuje rozwój sieci sklepów w tym 

okresie. Nie obrazuje ona jednak sytuacji w mieście Katowice, bo brak jest na tej liście takich 

sklepów jak Silesia City Center, Selgors, Makro, Praktiker, Alma, Auchan, OBI, Ikea. Nie ma tam 

również  Galerii Katowickiej bo myśmy w pewnym momencie przerwali procedurę dochodzenia do 

pozwolenia i do decyzji o warunkach zabudowy ponieważ zmienił się załącznik w ustawie EURO 

2012. Dworzec katowicki w tym załączniku zaczął nazywać się Galerią Katowicką. Wobec 

powyższego przeszło to do kompetencji Wojewody. To Wojewoda wydał pozwolenie na Galerię, 

Dworzec i na biurowiec. Skończyła się już ustawa Euro 2012 i to miasto ponownie wydało 

pozwolenie na dokończenie biurowca. Po odpowiedź na pytanie czy gmina ponosiła koszty przy 

realizacji tych sklepów wielkopowierzchniowych zwróciliśmy się do Wydziału Inwestycji. 

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że tych kosztów nie było do czasu uzupełnienia listy o Galerię 

Katowicką przy realizacji której pojawiły się koszty 19,5 mln zł. Związane one były z układem 

drogowym w rejonie Galerii.  

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam KOCHAŃSKI dodał w uzupełnieniu, że koszty 

o których wspomniał jego przedmówca, zostały poniesione na wybudowanie dwóch węzłów 

„Wschodniego” i „Zachodniego” przy zespole obiektów Dworzec – Galeria.                

 

Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman OLSZEWSKI wyjaśnił, że odnośnie wpływów 

z podatków zapytanie w tej sprawie skierowaliśmy do Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych. 

Otrzymaliśmy informację, że łączna kwota należnego podatku za rok 2014 za budynki wskazane 

w przedłożonym wykazie  wynosi 4 905 652 zł w tym kwota 995 937 zł dotyczy inwestycji 

w trakcie realizacji. Podatek od nieruchomości za budynki nie oddane do użytkowania będzie 

należny dopiero od następnego roku podatkowego po roku w którym nastąpi oddanie ich do 

użytkowania. Z uwagi na fakt, iż w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja 

podatkowa indywidualne dane objęte są tajemnicą skarbową wskazano jedynie łączną kwotę 

należnego podatku od nieruchomości dla przedmiotowych obiektów handlowych. Pan Naczelnik 

dodał, że jeśli chodzi o pozwolenia na budowę sklepów wielkopowierzchniowych to na terenach 

objętych planami zagospodarowania one mogą być zlokalizowane wyłącznie w miejscach gdzie jest 

obszar przeznaczony pod handel wielkopowierzchniowy. Ten obszar może się pojawić w planach 

jeśli w studium taki teren był oznaczony. Zgodnie z orzecznictwem sądowym studium nie jest 

aktem prawa miejscowego, jest to tylko narzędzie organu kierownictwa gminy.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że z wypowiedzi Pan 

Naczelnika wynik, że nie ma zbyt wielu ograniczeń prawnych, a o powstawaniu nowych sklepów 

wielkopowierzchniowych decyduje zjawisko popytu i podaży.           

 

Radny Jerzy FORAJTER zapytał czy warto zatem budować sklepy wielko powierzchniowe 

w mieście czy też nie. Z przedłożonych informacji wynika, że dostajemy w zamian kilka milionów 

złoty wpływu z podatków od nieruchomości. A co z innymi podatkami? Z dostępnych informacji 

wynika, że sklepy te nie płacą podatków, są objęte zwolnieniem przez określony okres czasu. Po 

upływie tego okresu sklepy zmieniają organizację i tak unikają płacenia podatków. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta Pani Dorota KAMIŃSKA wyjaśnił, że jeśli 

chodzi o podatek CIT to płaci się go ze względu na siedzibę. Jeżeli zatem dana firma ma siedzibę 

w Katowicach to podatek CIT odprowadza w Katowicach, jeśli jednak ta firma ma oddziały 

w rożnych miejscach w Polsce to deklaruje ile tam jest zatrudnionych osób i według tego 



- PROJEKT - 

8 

wskaźnika zatrudnienia ten kawałek podatku CIT musi odprowadzić do gmin w których znajdują 

się te oddziały. Ponadto sam podatek CIT pobierają Urzędy Skarbowe, a nie urzędy gminy.  

 

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

Marek SZCZERBOWSKI zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

 

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał:  

 

Ad. 4.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana J B, Pani B B, Pana 

D B i Pani P B za lokal mieszkalny położony przy ul. Słowackiego w Katowicach. 

 

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

SZCZERBOWSKI 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 J B, Pani B B, Pana D B i Pani P B za 

lokal mieszkalny położony przy ul. Słowackiego w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana K F z tytułu 

używania lokalu użytkowego przy ul. Morcinka w Katowicach i lokali użytkowych-garaży przy ul. 

Brzozowej i ul. Iłłakowiczówny w Katowicach. 

 

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

SZCZERBOWSKI poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana K F z tytułu używania lokalu 

użytkowego przy ul. Morcinka w Katowicach i lokali użytkowych-garaży przy ul. Brzozowej 

i ul. Iłłakowiczówny w Katowicach, jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4.3. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie 

miasta Katowice na 2014 rok.  

 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że zmian 

budżetu miasta Katowice na 2014 rok dokonuje się poprzez: 



- PROJEKT - 

9 

 zwiększenie dochodów o kwotę 13.183.706 zł z tytułu: 

 rozliczenia wpłaty Katowic za 2013r. do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP -

1.951.527 zł, 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe, w tym: Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej (2.000.000 zł), placówki oświatowe (99.540 zł), Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej (19.500 zł), Miejską Izbę Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla 

Osób Uzależnionych od Alkoholu (302.190 zł) w związku ze zwrotem zasądzonych 

kosztów procesu, wpłat na fundusz remontowy, nienależnie pobranych świadczeń oraz 

otrzymaniem odszkodowań i dochodów z usług świadczonych przez warsztaty szkolne, 

wzrostem opłaty za pobyt osoby przyjętej do Izby i większą skutecznością działań 

egzekucyjnych– 2.421.230 zł, 

 środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ (1.051.394 zł) na 

realizację projektów: 

 "Wielka wyprawa w krainę wiedzy " – 182.823 zł, 

 "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności" – 

232.760 zł, 

 "Pod wspólnym niebem" – 81.972 zł, 

 "Most międzypokoleniowy" – 89.424 zł, 

 "Sport i zdrowe żywienie jako forma zapobiegania niepowodzeniom w nauce" – 

160.779 zł, 

 "Moje Tradycje - Twoje tradycje" – 69.405 zł, 

 "Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość" (ZSP Nr 2) - 128.450 zł, 

 "Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość" (ZSS Nr 12) – 105.781 zł, 

 wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (2.000.000 zł) oraz 

z podatku od nieruchomości od osób prawnych (3.000.000 zł) – 5.000.000 zł, 

 zwrotu niewykorzystanych w terminie środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 

roku 2013 na realizację zadań bieżących (70.127 zł) i inwestycyjnych (2.106.179 zł) – 

2.176.306 zł, 

 zwrotu otrzymanej dotacji przez SP ZLA „Moja Przychodnia” – 62.701 zł, 

 środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Nie daj się 

nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych 

w Katowicach" – 19.000 zł, 

 dywidendy za 2013r. dla miasta Katowice od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. – 500.000 zł, 

 stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych za okres od I-

VI 2014r. – 1.548 zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 282.710 zł z tytułu: 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (70.303 zł) i budżetu państwa (12.407 zł) 

na realizację projektu “Aktywni w życiu i w pracy” – 82.710 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania 

“Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Słoneczna Pętla” – 

200.000 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 24.269.673 zł przeznaczonych na: 

 zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (900.000 zł) oraz remonty 

mieszkań realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1.100.000 zł) 

– 2.000.000 zł, 

 wykupy, zamiany nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wraz z opłatami 

notarialnymi i sądowymi – 715.000 zł, 

 dokończenie realizacji I etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego „Katowicki Inteligentny 
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System Monitoringu i Analizy” – 891.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 

w ramach programu ERASMUS+ – 206.603 zł, w tym: 

 “Wielka wyprawa w krainę wiedzy "– 20.000 zł, 

 “Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności” – 

49.910 zł, 

 “Pod wspólnym niebem” – 18.400 zł, 

 “Most międzypokoleniowy” – 23.920 zł, 

 “Sport i zdrowe żywienie jako forma zapobiegania niepowodzeniom w nauce” – 

20.452 zł, 

 “Moje Tradycje - Twoje tradycje”– 27.829 zł, 

 “Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość ” (ZSP Nr 2) – 27.324 zł, 

 “Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość” (ZSS Nr 12) – 18.768 zł, 

 bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym ze środków otrzymanych 

odszkodowań (9.540 zł) i usług świadczonych przez warsztaty szkolne (86.500 zł) oraz 

remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 (25.000 

zł) – 121.040 zł, 

 dotację majątkową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 

„Moja Przychodnia” w Katowicach na dofinansowanie zakupu ultrasonografu 

kardiologicznego – 62.701 zł, 

 realizację projektu „Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki 

chorób nowotworowych w Katowicach ” ze środków Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego – 19.000 zł, 

 nagrodę jubileuszową w związku z uzupełnieniem dokumentacji pracownika w Domu 

Pomocy Społecznej „Zacisze” – 2.311 zł, 

 świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, celowego i specjalnego 

zasiłku celowego – 11.250 zł, 

 zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji 

budżetu państwa– 19.500 zł, 

 stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych za okres od I-

VI 2014r.– 1.548 zł, 

 dotacje dla Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia", w tym podmiotową 

(84.363 zł) na wynagrodzenia pracowników w związku z dodatkowymi 3 koncertami w 

nowej siedzibie NOSPR w IV kwartale roku oraz celową majątkową (50.000 zł) na zakup 

strojów koncertowych – 134.363 zł, 

 dotację podmiotową dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 

w związku z dodatkowymi kosztami wynikającymi z przeniesienia się do nowej siedziby – 

72.177 zł, 

 uzupełnienie środków własnych na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia pn.“Budowa 

siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” celem 

rozliczenia powykonawczego (9.000.000 zł) oraz wypłaty odszkodowania z tytułu 

poniesienia przez wykonawcę kosztów stałych placu budowy w związku z wydłużeniem 

okresu realizacji zadania (7.000.000 zł) – 16.000.000 zł, 

 dofinansowanie do projektów kulturalnych: Organizacja imprezy Lato w Amfiteatrze Zadole 

2014 dla MDK Ligota (4.000 zł) zgłoszonych przez RJP 6 Ligota Panewniki oraz Urodziny 

Bogucic dla MDK Bogucice Zawodzie (5.000 zł) zgłoszonych przez RJP 13 Bogucice - 

9.000 zł, 

 dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury Ligota na podwyżkę wynagrodzenia dla 

dyrektora placówki – 4.180 zł, 
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 dokapitalizowanie spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za objęcie akcji w kapitale 

zakładowym spółki celem zakończenia procesu restrukturyzacji finansowej spółki oraz 

przeprowadzenie wzmocnień w obszarze sportowym – 4.000.000 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 18.973.240 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów 

Przesiadkowych - węzeł Słoneczna Pętla" w związku z rezygnacją z zadania (EFRR – 

200.000 zł, wkład własny – 150.000 zł) – 350.000 zł, 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia “Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 

– Etap II Strefa Rondo - Rynek" (wkład własny) celem przesunięcia środków na 2015r – 

16.748.280 zł, 

 funkcjonowanie oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 i Zadole 24 A (środki 

własne) w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa – 421.000 zł, 

 realizację zadania inwestycyjnego "Dostosowanie Oddziału Żłobka Miejskiego przy 

ul. Ligonia 43 do wymogów przepisów przeciwpożarowych" w związku z rezygnacją 

z zadania - 760.000 zł, 

 realizację projektu “Aktywni w życiu i w pracy” w związku z niezakwalifikowaniem 

wniosku aplikacyjnego – (EFS – 70.303 zł, budżet państwa – 12.407 zł, wkład własny – 

11.250 zł) - 93.960 zł, 

 realizację zadania inwestycyjnego “Termomodernizacja, odwodnienie, dostosowanie do 

wymogów bhp i przeciwpożarowych, adaptacja strychu siedziby Zakładu Zieleni Miejskiej 

przy ul. Kościuszki 138” celem przesunięcia środków na 2015r.- 600.000 zł. 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 7.604.563 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 2014 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków 

w kwocie 3.488.845 zł z przeznaczeniem na: 

 zwiększenie zadania "Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM 

będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym" w związku 

z koniecznością uregulowania zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu wpłat na 

fundusz remontowy z oszczędności na Wieloletnim Przedsięwzięciu Inwestycyjnym 

pn."Modernizacja budynków komunalnych" przy ul. Wiosny Ludów 5 – 70.000 zł, 

 dofinansowanie przedsięwzięcia "Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice etap II” - 

modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10,10a" z oszczędności na "Modernizacji budynków 

komunalnych" przy ul. Wiosny Ludów 5 – 250.000 zł, 

 uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 

(2.962.218 zł) oraz zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych (198.000 zł) 

w placówkach oświatowych z oszczędności na zadaniu „dotacje dla publicznej i niepublicznej 

jednostki systemu oświaty” oraz dodatkowym wynagrodzeniu rocznym – 3.160.218 zł, 

 dostosowanie planu wynagrodzeń i pochodnych oraz ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

Nr 4 do potrzeb (przeniesienie między działami) – 8.627 zł. 

Dokonuje się korekty na zadaniu realizowanym w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pn."Modernizacja budynków komunalnych" polegającej na zmniejszeniu planu dla 

ul. Katowickiej 46b,46c,48a,50 i zwiększeniu środków na zadaniu ul. Różyckiego 14 c - 1.500 zł. 

Ponadto dokonuje się korekty w ramach wieloletnich przedsięwzięć – wydatków bieżących na 

programy uchwalane przez Radę Miasta poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji 

kultury Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek z przeznaczeniem na dofinansowanie 

przedsięwzięcia pn.”Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” z oszczędności 

uzyskanych na zadaniu pn.”Katowice – Miasto Ogrodów” – 300.000 zł. Dokonuje się również 

zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 
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i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 o kwotę 3.410 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu 

odszkodowania od ubezpieczyciela (3.410 zł) z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego 

mienia (3.410 zł). 

 IV Liceum Ogólnokształcące o kwotę 68.770 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu 

wynajmu pomieszczeń przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (12.740 zł), pomocy 

naukowych, dydaktycznych i książek (12.000 zł), energii (15.030 zł), usług remontowych 

(21.000 zł) oraz na podatek od towarów i usług (8.000 zł). 

 

Radna Barbara WNĘK poprosiła o uszczegółowienie kwestii zmniejszenie wydatków 

przeznaczonych na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia "Katowicki System Zintegrowanych 

Węzłów Przesiadkowych - węzeł Słoneczna Pętla" w związku z rezygnacją z zadania o kwotę 

350.000 zł. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Pan Bogusław LOWAK wyjaśnił, że budowa 

tego węzeł nie spełnia warunków określonych przez Urząd Marszałkowski w związku z tym nie 

otrzymałby dofinansowania. Chodzi o brak możliwości utworzenia na terenach miejskich parkingu 

dla samochodów. Stąd wynika rezygnacja z realizacji tego projektu. 

 

Radny Jerzy FORAJTER poprosił o uszczegółowienie kwestii zwiększenia wydatków 

przeznaczonych na zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz remonty 

mieszkań realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 2.000.000 zł. 

Pan radny zapytał czy ta kwota wyczerpuje oczekiwania KZGM? Potrzeby remontowe 

budownictwa komunalnego wydaja się być znacznie większe. Jak zatem wyglądają proporcje 

pomiędzy potrzebami KZGM, a kwotami zapisanymi w przedłożonym projekcie uchwały. Pan 

radny zwrócił uwagę, że na dokapitalizowanie spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w zamian za 

objęcie akcji w kapitale zakładowym spółki celem zakończenia procesu restrukturyzacji finansowej 

spółki oraz przeprowadzenie wzmocnień w obszarze sportowym asygnowana jest kwota  4.000.000 

zł. Jest to kwota dwukrotnie wyższa od tej przeznaczanej na potrzeby KZGM  w zakresie remontów 

mieszkań. Pan radny poprosił również o doprecyzowanie kwestii uzupełnienia środków na 

podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w kwocie 2.962.218 zł. Zdaniem 

Pana radnego ci pracownicy zarabiają poniżej średniej, a kwota przeznaczona na podwyżkę ich 

wynagrodzeń spowoduje, że wejdą w zakres tej średniej krajowej, ale nie dostaną dofinansowania. 

Zdaniem Pana radnego pracownicy ci w konsekwencji nie otrzymaj żadnej podwyżki przez to 

wydatkowanie 2.962.218 zł. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że 

faktycznie brakuje środków finansowych na remonty mieszkań komunalnych. Średnio rocznie 

KZGM jest w stanie wyremontować około 300 mieszkań pod warunkiem, że otrzyma odpowiednią 

pulę środków na początku roku kalendarzowego. Wszystko zależy również od rozstrzygnięć 

przetargowych. 

  

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta Pani Dorota KAMIŃSKA wyjaśniła, że 

Wydział Edukacji robi takie analizy jak się kształtuje wynagrodzenie tej grupy pracowników. 80% 

pracowników obsługi otrzymuje wynagrodzenie mniejsze niż najniższa pensja krajowa. Najniższa 

pensja krajowa wynosi obecnie 1680 zł. W związku z tym jeśli te osoby nie osiągają tego pułapu to 

dostają tzw. dodatek wyrównawczy. Żeby przeprowadzić jakieś znaczące podwyżki to miasto 

musiałoby dysponować znaczącą pula pieniędzy, której obecnie nie ma. Pan Prezydent podjął zatem 

decyzję, by zniwelować różnicę u tych pracowników obsługi w oświacie poprzez przeprowadzenie 

takiego zabiegu, że większość pracowników osiągnie to 1680 zł. Przyjęto zatem, że minimalne 
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wynagrodzenie pierwszej kategorii będzie 1600 zł kolejne kategorie są waloryzowane o wskaźnik 

wynikający z rozporządzenia Ministra. Do tych kwot doliczana jest jeszcze wysługa lat. Zatem 

przeciętna podwyżka dla tych grup pracowników będzie wynosiła około 280 zł.  Środki na ten cel 

pochodzą z oszczędności na zadaniu „dotacje dla publicznej i niepublicznej jednostki systemu 

oświaty”. 

 

Radny Jerzy FORAJTER stwierdził, że w jego przekonaniu nic się w zakresie wynagrodzeń tych 

pracowników. Taki pracownik dostawał do ręki 1600 zł na co składało się 1400 zł z budżetu miasta, 

a 200 zł z jakiś funduszy pomocowych. Teraz dostanie tyle samo tyle, że będą to środki wyłącznie z 

budżetu miasta. Dopóki jesteśmy poniżej tej granicy o której Pani Naczelnik wspominała to ci 

pracownicy nie odczują żadnej realnej podwyżki, zmieni się bowiem jedynie źródło z którego oni 

będą dostawać pensję.    

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta Pani Dorota KAMIŃSKA wyjaśniła, że te 

osoby o tyle zyskają, że będą miały tą kwotę jako element stały wynagrodzenia, a nie dodatek. 

Dodatki nie są bowiem wliczane do nagród jubileuszowych czy 13-tych pensji.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że stoi na stanowisku by 

środki przeznaczone na remonty mieszkań komunalnych były większe tak, aby ten potencjał, który 

stoi dzisiaj niewykorzystany mógł pojawić się na rynku. Trudno zestawiać jednak te potrzeby z  

dokapitalizowaniem spółki GKS GieKSa Katowice S.A. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie 

czy w budżecie miasta Katowice są środki na to by ten potencjał, który może pojawić się na rynku i 

może wpłynąć na wiele różnych zmiennych m.in. może zachęcić ludzi do tego by w Katowicach 

mieszkali odpowiednio wykorzystać. Pan Przewodniczący zapytał o kwestię uzupełnienia środków 

własnych na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia pn.“Budowa siedziby Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” celem rozliczenia powykonawczego w kwocie 

9.000.000 zł. Czy wykonywane prace były ponad plan. Pan Przewodniczący poprosił również o 

przybliżenie kwestii wypłaty odszkodowania z tytułu poniesienia przez wykonawcę kosztów 

stałych placu budowy w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania na kwotę 7.000.000 zł. 

Pan Przewodniczący zapytał również ile trzeba środków finansowych dla spółki GKS GieKSa 

Katowice S.A. by zakończyć jej restrukturyzację.  

 

Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam KOCHAŃSKI wyjaśnił, że 9 000 000 zł jest to kwota 

rozliczenia powykonawczego. Budowa jest prowadzona w oparciu o kosztorys powykonawczy 

czyli obmiarowy. Rozliczenie to jest prowadzone na bieżąco aczkolwiek bezwład zatwierdzania 

wniosków dotyczących rozliczenia pozycji kosztorysowych jest dosyć duży. Finalne rozliczenie 

budowy ma nastąpić około 30 dni od dokonania odbioru całej inwestycji. W tym przypadku 

przełom września i października. Na dzień dzisiejszy według posiadanej wiedzy, według wykazu 

wykonanych jednostek i na plus i na minus, według raportów i oświadczeń inżyniera kontraktu 

granica ta ustalona została na kwotę około 9 000 000 zł. Dotyczy to robot dodatkowych bądź robót 

źle oszacowanych w pierwotnym kosztorysie złożonym do przetargu. Jeśli chodzi o 7 000 000 zł to 

jest to zwrot kosztów poniesionych przez wykonawcę - kosztów stałych placu budowy 

(wynagrodzenie personelu dozoru budowy, wynajem ogrodzenia, wynajem zaplecza, media, koszty 

BHP, które służą utrzymaniu zaplecza i potencjału budowy) w związku z wydłużeniem okresu 

realizacji zadania z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy prac. Wiąże się to również z dużą 

ilością robót dodatkowych.   

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI odnosząc się do kwestii 4 000 000 zł na 

restrukturyzację GKS GieKSa Katowice stwierdził, że analizując sprawozdanie finansowe spółki 

można wywnioskować, że ta kwota nie zakończy procesu restrukturyzacji. Zdaniem Pana 
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Przewodniczącego albo restrukturyzujemy i mówimy, że restrukturyzujemy w całości  tworząc 

procedury funkcjonowania zarządu spółki, albo nie realizujemy tego wcale. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego 4 000 000 zł nie rozwiąże problemu. Stan zobowiązań spółki opisany w 

sprawozdaniu jest znacznie wyższy. Nie są to zobowiązania bieżące, ale w większości 

zobowiązania przeterminowane, a koszty obsługi finansowej z tytułu np. odsetek ustawowych to 

kwota około kilkuset tysięcy złotych rocznie. Tu trzeba podejmować stanowcze decyzje. Pan 

Przewodniczący zapytał skąd zatem w tych dokumentach zapis o dokończeniu procesu 

restrukturyzacji. 

 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że na mocy 

podjętych wcześniej uchwał GKS GieKSa Katowice S.A. stała się spółką zależną od miasta.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że właśnie dlatego, że 

miasto przejęło większościowy pakiet udziałów w spółce powinno wziąć za nią odpowiedzialność, 

a nie tylko część odpowiedzialności. Zdaniem Pana Przewodniczącego proponowana w projekcie 

kwota 4 000 000 zł nie rozwiązuje problemów spółki zależnej od miasta ponieważ stan zobowiązań 

tej spółki jest znacznie wyższy niż kwota, którą mamy przeznaczyć na dokapitalizowanie. Tą kwotą 

na jakiś czas spowodujemy, że pojawi się płynność finansowa. Będą przez jakiś czas regulowane 

zobowiązania bieżące i w części może zostaną uregulowane zobowiązania długoterminowe. 

Zdaniem Pana Przewodniczącego niezbędne będzie dalsze dokapitalizowywanie spółki przez 

miasto bo kwota 4 000 000 zł nie wystarczy na zakończenie procesu restrukturyzacji spółki.  

 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że kwota ta 

jest na miarę możliwości budżetowych miasta na dzień dzisiejszy.  

 

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

Marek SZCZERBOWSKI 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 2014 rok, w głosowaniu: 6 

głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4.4. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym projekt uchwały 

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

lata 2014-2035. 

 

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

SZCZERBOWSKI 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 2014-2035, 

jednogłośnie - 7 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4.5. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji 



- PROJEKT - 

15 

przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice - Miasto Ogrodów. 

 

Kierownik Referatu w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że przedłożonym 

dokumentem dokonuje się zmiany w § 2 uchwały w zakresie środków finansowych na działania 

związane z realizacją projektu pn. Katowice – Miasto Ogrodów w 2014. Przesunięcie środków 

finansowych w kwocie 300 000,00 zł dokonuje się z zadania pn. Realizacja zadań przez Instytucję 

Kultury Katowice – Miasto Ogrodów dla CKK na zadanie pn. Ogólnopolski Festiwal Sztuki 

Reżyserskiej „Interpretacje”. Przesunięcie środków związane jest z rozszerzeniem formuły 

Festiwalu, która od 1998 roku nie była modyfikowana.  

 

Radny Jerzy FORAJTER zapytał, kto będzie organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki 

Reżyserskiej „Interpretacje”? 

 

Kierownik Referatu w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że pierwotna 

koncepcja zakładała by współorganizatorem była Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. 

Ostatecznie jednak zdecydowano by głównym organizatorem tak jak w poprzednich latach było 

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek. Nowa Dyrektor artystyczna „Interpretacji” 

Pani Katarzyna Janowska zaproponowała szereg zmian w samej formule Festiwalu, dzięki którym 

zapewnia mu mocniejszą pozycję i jeszcze bardziej ugruntuje pozycję Katowic jako podmiotu 

organizującego najwyższej jakości wydarzenia.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zapytał czy zatem za tą uchwałą nie 

powinna iść inna uchwała dotycząca zamian planów finansowych Centrum Kultury Katowice im. 

Krystyny Bochenek? 

 

Kierownik Referatu w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że Centrum Kultury 

Katowice będzie musiało dokonać zmiany planu budżetowego na rok 2014.   

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że w opiniowanej wcześniej 

uchwale w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok znajdował się 

zapis, że „dokonuje się korekty w ramach wieloletnich przedsięwzięć – wydatków bieżących na 

programy uchwalane przez Radę Miasta poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji 

kultury Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek z przeznaczeniem na dofinansowanie 

przedsięwzięcia pn.”Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” z oszczędności 

uzyskanych na zadaniu pn.”Katowice – Miasto Ogrodów” – 300.000 zł”. 

 

Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK stwierdziła, że jest to 

tylko przesunięcie środków pomiędzy instytucjami kultury.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu Miasta Pani Dorota KAMIŃSKA dodała, że w 

uchwale w sprawie WPF jest osobny załącznik w sprawie przedsięwzięć na podstawie uchwał 

uchwalonych przez Radę Miasta. W tymże załączniku jest osobna uchwała dotycząca Instytucji 

Kultury Katowice - Miasto Ogrodów i osobna uchwała, która kompensuje m.in. środki dla 

instytucji kultury na „Interpretacje”. Ponieważ uchwała w sprawie realizacji przez Miasto Katowice 

projektu pn. Katowice - Miasto Ogrodów ma konkretne kwoty na dane lata to zmiana 

przedsięwzięcia, która wywołuje jakąkolwiek zmianę w danym roku pociąga za sobą automatycznie 

zmianę uchwały intencyjnej.         

 

Radny Jerzy FORAJTER zapytał jakiego zadania nie zrealizuje Instytucja Kultury Katowice - 

Miasto Ogrodów z powodu tego przesunięcia środków? 
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Kierownik Referatu w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG stwierdziła, że o szczegółowe 

wyjaśnienia w tej sprawie trzeba poprosić dyrektora Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów. 

Z pewnością określane zadania nie będą w takiej wysokości środków zrealizowane, ale jest to 

z korzyścią dla zadania realizowanego przez Centrum Kultury Katowice.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że to istotne informacje 

czego Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów nie zrealizuje. Nie można instytucji zabrać 

środków, które miała w budżecie i planie na określone zadania. Jeśli możemy przesunąć środki to 

czy zatem zaplanowaliśmy za dużo środków dla tej instytucji, czy ta instytucja działa na zasadzie 

przypadkowej? Instytucja miała plan finansowy na 2014 rok z określonymi zadaniami 

i konkretnymi kwotami na ich realizację. Plan był w trakcie realizacji. Zatem zdaniem Pana 

Przewodniczącego bez Dyrektora Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów nie należy 

podejmować tak ważnych decyzji. A czy taka decyzja została podjęta przy akceptacji Dyrektora 

Instytucji z przedłożonych dokumentów to nie wynika.     

 

Kierownik Referatu w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że decyzja dotycząca 

możliwości przesunięcia tych środków zapadła po analizie planu finansowego Instytucji. Skoro 

zapadła to oznacza, że Dyrektor jest w stanie zrealizować założenia planu przy mniejszym 

budżecie.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że jeśli decyzja w tym 

zakresie nie jest potrzebna na już to należałoby się do tego przygotować, rozwiać wszystkie 

wątpliwości i wówczas poddać ten projekt pod głosowanie.  

 

Rzecznik prasowy Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek Pan Mirosław 

RUSECKI stwierdził, że z punktu widzenia organizatora Festiwalu Sztuki Reżyserskiej 

„Interpretacje” czas podjęcia tej decyzji ma znaczenie. Festiwal będzie się w tym roku odbywał 

w listopadzie, ale my dużo wcześniej musimy podejmować  zobowiązania odnośnie kontraktowania 

artystów, którzy mają przyjechać na ten festiwal. Zasadnicze różnice między festiwalem jaki do tej 

pory się odbywał, a jaki zaplanowany został na 2014 roku stanowią m.in. zniesienie ograniczenia 

wiekowego dla autorów konkursowych spektakli oraz dopuszczenie do konkursu laureatów 

poprzednich edycji (dzięki temu w Katowicach zobaczymy faktycznie najlepsze spektakle 

minionego sezonu), dopuszczenie do udziału w festiwalu także twórców i jurorów zagranicznych, 

a co z tym idzie nadanie mu rangi imprezy międzynarodowej. Te fakty powodują, że wszystkie 

terminy zaczynają być napięte. Musimy już teraz wiedzieć jaki jest budżet festiwalu, żeby móc 

podpisać umowy z artystami, którzy mają przyjechać w listopadzie.     

 
Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI stwierdził, że nie jest przeciwny 

realizacji tego zadania w nowej formie, ale ma szereg wątpliwości, które na tym posiedzeniu nie 

zostały rozwiane.  

 

Radna Barbara WNĘK zapytała ile środków w ubiegłym roku wydatkowano na Ogólnopolski 

Festiwal Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”. 

 

Kierownik Referatu w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że wydatkowano 800 

000 zł. To była kwota dotacji jaka od lat była przyznawana. Oprócz tego z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Festiwal otrzymał 140 tys. zł. Obecny projekt również jest 

przewidywany do dofinansowania Ministerstwa na kwotę około 100 -150 tys. zł. Niemniej jednak 

tak jak już tu wielokrotnie było wspominane zmienia się formuła, zmienia się komisja opiniująca 
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projekty. Będzie to projekt międzynarodowy o dużym zasięgu promocyjnym.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zwrócił uwagę, że nie został 

przedłożony również plan finansowy tego festiwalu. Nie wiemy ile to przedsięwzięcie faktycznie 

będzie kosztowało. 

 

Kierownik Referatu w Wydziale Kultury Pani Jowita HERCIG wyjaśniła, że budżet Festiwalu 

opiewa na kwotę 1 250 000 zł. 800 000 zł które ma zaplanowane CKK, 300 000 z przesunięcia 

środków oraz 150 000 zł od podmiotów zewnętrznych (w tym Ministerstwa).   

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI zaproponował by przedstawiciele 

Instytucji przygotowali stosowne wyjaśnienia na piśmie i dostarczyli je Radzie na sesje. Pan 

Przewodniczący zaproponował by Komisja odstąpiła od opiniowania tego projektu na dzisiejszym 

posiedzeniu poddając pod głosowanie ww. wniosek. 

 

Radni jednogłośnie - 7 głosów „za”- przychylili się do wniosku Pana Przewodniczącego.    

 

Ad. 5. Sprawy różne.  

 

Ad. 5.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym korespondencję 

dotyczącą wystosowanego zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych. 

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentów i przyjęła je do wiadomości. 

 

Ad. 5.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym odpowiedź na 

pismo dotyczące wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice. 

 

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

 

Ad. 5.3. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym pismo w sprawie 

dotacji  udzielonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzymskokatolickiej Parafii 

p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. 

 

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

 

Ad. 5.4. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym odpowiedź na 

pismo w sprawie umorzenia zaległości czynszowej za lokal mieszkalny przy ul. Panewnickiej 

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

 

Ad. 5.5. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym pisma Pana 

Michała Zientka adwokata działającego w imieniu DARBUT Sp. z o.o.  

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  

 

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

 

Ad. 5.6. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI przedstawił zebranym odpowiedź na 

zapytanie dotyczące harmonogramu realizacji prac związanych z przebudową pl. Fojkisa.  

 

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.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek SZCZERBOWSKI podziękował Radnym za aktywność 

podczas obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie 

wyczerpujących wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała  

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Przewodniczący Komisji  

 

Marek SZCZERBOWSKI 

 


