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BRM.0012.3.11.2016.KJ-K  
 
 
Protokół Nr 11/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
 
Data posiedzenia: 12.12.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 15:00 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER 
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółem).  
 
Radni nieobecni: 

1. Małgorzata SMOLEŃ 
 
Zaproszeni goście: 
  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzana SZUBA 
2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 
3. Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA 
4. Inspektor w Referacie Konsultacji Społecznych i Budżetu Obywatelskiego w Wydziale 

Komunikacji Społecznej Pani Ewa GAJEWSKA - NOWARA 
5. Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA 
6. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 
7. Kierownik Referatu Transportu i Diagnostyki Pojazdów w Wydziale Transportu Pani Danuta 

TYLLA  
 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Opiniowanie projektów uchwał. 

2.1. 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 przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 
infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach" 

2.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia cen 
i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice 
wraz z autopoprawką. 

2.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 

2.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie gromadzenia przez 
jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 
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dochodów na wydzielonym rachunku. 
2.5. Opiniowanie projektu uchwały rady Miasta Katowice w sprawie podjęcia działań 

związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2018. 
2.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach od pani J_ O_ i pani K_ S_ z tytułu używania uprzednio 
zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 
ul. Panewnickiej _/_. 

2.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach od pani R_ T_ i pana M_ T_ z tytułu używania uprzednio 
zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Andrzeja _/_. 

2.8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Katowicach przysługującej od pani J_ G_, pana K_ C_ 
i pana D_ C_ reprezentowanego przez panią J_ G_ 
z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Poniatowskiego _/_ 
w Katowicach. 

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

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

2.11. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wykazu 
planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku 
ujętego w tym wykazie. 

3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji wniosków do budżetu 2017 roku 
zgłoszonych przez Radnych, Komisje Rady Miasta oraz Rady Jednostek Pomocniczych. 

4. Opinia Komisji Budżetu do projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Katowice na 2017 rok. 

 Opinie komisji branżowych Rady Miasta Katowice do projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Katowice na lata 2017 – 2035 oraz projektu budżetu miasta Katowice na 
2017 rok. 

 Uchwały IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
w sprawie opinii o: 

 przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały budżetowej na 2017 
rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi /Uchwała Nr 4200/IV/261/2016 
z dnia 07 grudnia 2016 roku/ 

 przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 – 2035 
/Uchwała Nr 4200/IV/262/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku/ 

 możliwości sfinansowania deficytu, przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 
rok Miasta Katowice /Uchwała Nr 4200/IV/263/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku/ 

4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 - 2035. 

4.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Katowice na 2017 rok wraz z erratą. 

4.3. Opiniowanie projektu w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych 
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Miasta Katowice na 2017 rok”. 
4.4. Opinia Komisji Budżetu Miasta do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Katowice na 2017 rok oraz do projektu uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 
2017 – 2035. 

5. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na rok 2017. 
6. Korespondencja. 

6.1. Odpowiedź na wniosek Pana D_ Ś_ o podjęcie działań zmierzających do uregulowania 
zagadnień z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice w rejonie 
ul. Styczniowej złożony na posiedzeniu Komisji w dniu 20.10.2016 r. 

7. Wolne wnioski. 
 

________________________________________________________________________________  
 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości 
oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  
 
Komisja bez uwag przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 
 
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Projekt protokołu Nr 10/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 17.11.2016 r. był dostępny 
do wglądu w Biurze Rady Miasta, na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice 
w zakładce Komisja Budżetu Miasta oraz został przesłany wraz z zaproszeniami na posiedzenie na 
skrzynki mailowe Państwa radnych.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa 
radnych poddał projekt ww. protokołu pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 10/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 17.11.2016 r. został przyjęty 
jednogłośnie – 6 głosów „za”.  
 
Ad. 2. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 2.1. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą 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 w związku z technicznymi 
problemami, które pojawiły się na etapie realizacji projektu 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” w szczególności 
dotyczącymi złego stanu technicznego konstrukcji budynku Łaźni Głównej, odmiennych niż 
zakładano warunków gruntowych pod terenem parkingu oraz pozostałymi problemami, które 

http://www.katowice.eu/
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skutkowały koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych, a także kilkukrotnym 
ogłaszaniem postępowań na wykonanie koncepcji wystawy stałej w budynku dawnej Stolarni 
Samorząd Województwa Śląskiego nie ma możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych 
działań i tym samym wydatkowania przyznanej na rok 2016 dotacji na ten cel. Muzeum Śląskie 
uzyskało zgodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przedłużenie terminu 
zakończenia projektu do końca kwietnia 2017 r. W celu zapewnienia kontynuacji działań niezbędne 
jest dokonanie zmiany uchwały nr V/38/2015 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. 
poprzez wydłużenie terminu realizacji oraz zmianę podziału środków finansowych na poszczególne 
lata. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy ten zakres, który miasto będzie 
dofinansowywało to jest końcowa rewitalizacja terenu po KWK „Katowice”. 
 
Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA wyjaśniła, że z korespondencji, która 
wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego wynika, że to będzie zakończenie tego zakresu prac, który był 
planowany. Cały proces ma się zakończyć do połowy 2017 roku. Dotyczy to jednak tego jednego 
obiektu, na który Rada Miasta Katowice przeznaczyła środki na dofinasowanie. Na tym terenie 
znajdują się jeszcze inne obiekty poprzemysłowe, które wymagają rewitalizacji, ale będą one 
przedmiotem odrębnego procedowania o pozyskanie środków zewnętrznych przez Muzeum 
Śląskie.     
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
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. 2.2. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych 
maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta Katowice oraz autopoprawki do ww. 
projektu uchwały. 
 
Kierownik Referatu Transportu i Diagnostyki Pojazdów w Wydziale Transportu Pani Danuta 
TYLLA wyjaśniła, że rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 5 sierpnia 2016 r. 
stwierdzono w całości nieważność uchwały nr XXVII/557/16 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 
2016 r. w sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na 
terenie miasta Katowice opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, która 
weszła w życie w dniu 26 lipca 2016 r. W uzasadnieniu wskazano: 

 art. 4 ust.1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych poprzez zapis dotyczący wejścia w życie przedmiotowej uchwały. Zgodnie z 
uchwałą wchodzi ona w życie „14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego” natomiast akty normatywne zawierające przepisy dotyczące ich 
ogłaszania w dziennikach urzędowych wchodzą w życie „po upływie 14 dni od dnia ich 
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ogłoszenia”. Zdaniem Organu Nadzoru takie uchybienie powoduje niejasne określenie 
terminu wejścia w życie aktu prawa miejscowego i może wprowadzać ujemne skutki 
prawne dla jej adresatów; 

 ustalenie dnia 1 października 2016 r., jako terminu dostosowania pojazdów, którymi 
wykonywane są przewozy taksówkowe na terenie Katowic do przepisów uchwały. Zdaniem 
Organu Nadzoru przepis ten jest sprzeczny z deklarowaną datą wejścia w życie uchwały. 

Uwzględniając stanowisko Organu Nadzoru został przygotowany skorygowany projekt uchwały w 
sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie 
miasta Katowice. Treść merytoryczna projektu pozostała bez zmian. Zmianie uległy jedynie przepisy 
dotyczące zasad wejścia w życie uchwały. Usunięto zapis ustanawiający dodatkowy termin dla 
dostosowania pojazdów do wymogów ustawy. W zamian, celem umożliwienia przedsiębiorcom 
dostosowania taryf do przepisów prawa miejscowego, w tym ponownej legalizacji taksometrów w 
pojazdach, przesunięto termin wejścia w życie uchwały do 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. Wydłużony termin wynika z możliwości technicznych 
wykonania potrzebnej ilości ponownej legalizacji taksometrów w pojazdach. Dodatkowo 
dookreślono termin wejścia w życie uchwały zgodnie ze wskazaniem organu nadzoru i 
obowiązującymi uregulowaniami prawnymi poprzez dodanie sformułowania „po upływie”. Projekt 
uchwały po rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Katowice zgodnie z procedurą przygotowywania 
aktów prawa miejscowego został umieszczony na platformie konsultacji społecznych Urzędu Miasta 
Katowice w dniach 5 - 18 października 2016 r. W wyniku konsultacji społecznych nie zostały 
wniesione żadne opinie, uwagi i wnioski do treści projektu. Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w 
Katowicach wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Niezależnie zostały zasięgnięte opinie 
związków zawodowych. Przy braku związków zawodowych taksówkarzy w Katowicach 
przedmiotowe wnioski zostały przesłane do Rady OPZZ Województwa Śląskiego i NSZZ 
„Solidarność” oraz Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej w 
Warszawie. W wydanych opiniach z dnia 18 października 2016 r. NSZZ „Solidarność” oraz Rada 
OPZZ Województwa Śląskiego zaakceptowały proponowane uregulowanie prawa miejscowego bez 
uwag. Natomiast Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej w opinii z 
dnia 02.11.2016 r. poparł przedstawiony projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie miasta 
Katowice. Pani Kierownik dodała, że przedłożona autopoprawka dotyczy sposobu publikacji ustawy 
o transporcie drogowym nie wpływając w sposób merytoryczny na treść przygotowanego projektu 
uchwały.   
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie ustalenia cen i stawek taryfowych maksymalnych za przewozy taksówkami na terenie 
miasta Katowice wraz oraz autopoprawką do ww. projektu uchwały, jednogłośnie - 9 głosów „za” 
- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Ad. 2.3. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że w przedkładanym 
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projekcie uchwały uzupełnia się zapis dotyczący przeznaczenia kredytu: na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (z uwagi na 
prognozowany dodatni wynik budżetu w 2020 roku) oraz dostosowuje pobranie transz kredytu do 
harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych kredytem z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice. W związku z 
przesunięciem realizacji przedsięwzięć w czasie, w celu zapewnienia pełnego finansowania 
realizacji inwestycji zmniejszono transzę przewidzianą na 2017 rok o 34.785.000 zł, transzę na 2018 
rok - zwiększono o 11.685.000 zł, na 2019 rok - zwiększono o 16.785.000 zł oraz przewidziano 
dodatkowo transzę na 2020 rok w wysokości 6.315.000 zł. Nie ulega zmianie łączna wartość 
kredytu (165 mln zł). Z wykazu zadań współfinansowanych kredytem wykreślono zadania pn.: 
Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice, Przygotowanie 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie oraz 
Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte (rezygnacja z realizacji zadania), a także 
wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w 
Katowicach. Powyższe zmiany ujęto w projektach uchwał: w sprawie zmian budżetu i w budżecie 
miasta Katowice na 2016 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035, 
jak również w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2017-2035. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, 
jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.4. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe 
prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty dochodów na wydzielonym 
rachunku. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że przepisy ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stwarzają dla samorządowych jednostek 
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty możliwość 
gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale Rady Miasta. Zgodnie 
z art. 223 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący w szczególności określa m.in.: 
jednostki budżetowe, które gromadzą dochody źródła, z których dochody są gromadzone na 
rachunku oraz przeznaczenie dochodów. W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się, aby na 
wydzielonym rachunku dochody gromadziło 28 szkół i placówek oświatowych. Dotychczas 
obowiązujący katalog źródeł gromadzenia dochodów został rozszerzony o wpływy ze zwrotu 
podatku VAT, rozszerzono również listę wydatków, które mogą być finansowane ze środków 
zgromadzonych na wydzielonym rachunku (wydatki na zakup różnych usług, zakup materiałów i 
wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone na podstawie umów 
zlecenia lub umów o dzieło). Ponadto podjęcie uchwały ma m.in. na celu usystematyzowanie 
kolejności realizowanych wydatków w ramach poszczególnych źródeł dochodów. Dodatkowo 
należało dostosować nazewnictwo i adresy siedzib szkół ujętych w wykazie stanowiącym załącznik 
do uchwały (zgodnie z uchwałą Nr XXVI/515/16 Rady Miasta Katowice z dnia 25 maja 2016 r. Zespół 
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Szkół Budowlanych z dniem 1 września 2016 r. zmienił nazwę na Katowickie Centrum Edukacji 
Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach, natomiast zgodnie z zapisami uchwały Nr 
XXVII/546/16 Rady Miasta Katowice z dnia 29 czerwca 2016 r. przeniesiono z dniem 31 sierpnia 
2016 r. siedzibę Zespołu Szkół Budowlanych z ul. Techników 7 na ul. Techników 11). Nadto od dnia 1 
stycznia 2017 roku zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez jednostki dochody na wydzielonym 
rachunku gromadzić będą Szkoła Podstawowa Nr 12, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 oraz V 
Liceum Ogólnokształcące. Niniejsza uchwała w sposób czytelny będzie regulowała zagadnienia 
określające zasady funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy dokumentacja w tym zakresie będzie 
prowadzona przez Centrum Usług Wspólnych? 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że jeżeli CUW, jako 
jednostka obsługująca przejął całą księgowość jednostek obsługiwanych to będzie również 
prowadzić księgowość rachunków dochodów własnych.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że 
dochodzi do awarii w szkole, która prowadzi rachunek dochodów własnych. Co dyrektor tej 
placówki ma zrobić by z tą awarią się jak najszybciej uporać, jak opłacić specjalistów? 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że obecnie funkcjonują 
określone procedury awaryjne w ZOJO, które wdrażane są na telefon. Dyrektorzy te procedury 
znają.    
 
Radna Krystyna SIEJNA zapytała czy wymienione w §3 cele, na które mogą być przekazane środki 
zgromadzone na wydzielonym rachunku zostały powiększone tylko o wynagrodzenia bezosobowe 
wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, czy też ten katalog został znaczne 
bardziej rozszerzony. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że wynagrodzenia 
bezosobowe to najważniejsza zmiana, o którą chodziło szkołom. Ponadto został wprowadzony 
szeroki zapis dotyczący zakupu wyposażenia i materiałów w tym do remontów. Wyeliminowane 
zostały również wszelkiego typu jednoznacznie opisane usługi poprzez zapis o zakupie usług, a 
zatem rozszerzająco.    
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o 
systemie oświaty dochodów na wydzielonym rachunku, jednogłośnie - 9 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.5. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem 
budżetu obywatelskiego na rok 2018. 
Inspektor w Referacie Konsultacji Społecznych i Budżetu Obywatelskiego w Wydziale 
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Komunikacji Społecznej Pani Ewa GAJEWSKA – NOWARA wyjaśniła, że budżet obywatelski jest 
mechanizmem partycypacyjnym, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o dystrybucji 
określonej puli środków publicznych z budżetu miasta. Procedura budżetu obywatelskiego na 
przestrzeni ostatnich lat została wdrożona w wielu polskich miastach. Dlatego korzystając 
z doświadczeń własnych oraz innych samorządów, miasto Katowice wdrożyło już trzy edycje tego 
mechanizmu. Rada Miasta Katowice podejmując uchwałę nr XLVI/1067/14 z dnia 26.02.2014 r. 
wyraziła wolę przeprowadzenia działań umożliwiających mieszkańcom miasta Katowice aktywne 
uczestnictwo w procesie decyzyjnym w odniesieniu do wydatków finansowych z wydzielonej części 
budżetu miasta, czyli realizację budżetu obywatelskiego w Katowicach. W kolejnych latach Rada 
Miasta Katowice podtrzymała swoją wolę, podejmując uchwały nr: VI/79/15 z dnia 4 marca 2015 r. 
oraz XXI/413/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost zainteresowania 
mieszkańców Katowic budżetem obywatelskim, przyjęcie przez Radę Miasta Katowice 
proponowanej uchwały prowadzić będzie do dalszego wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego 
i zachowania cyklicznego charakteru procesu budżetu obywatelskiego. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem budżetu obywatelskiego na rok 2018, 
jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.6. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
od pani J_ O_ i pani K_ S_ z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej _/_. 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśniła, że sprawa dotyczy rozłożenia na 
raty należności w łącznej kwocie 158.328,80 zł przysługującej KZGM w Katowicach od dłużniczek 
z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 
ul. Panewnickiej. W dniu 11.03.2016 r. do KZGM w Katowicach wpłynął wniosek od dłużniczki 
w przedmiocie rozłożenia ww. zaległości na raty. Umowa najmu przedmiotowego lokalu została 
zawarta z ww. w dniu 31.08.1999 r. Zadłużenie z tytułu jego używania zaczęło powstawać od 
miesiąca października 2002 roku. Z uwagi na występujące zaległości Zakład wszczął procedurę 
windykacyjną, w wyniku, której uzyskano kolejne nakazy zapłaty oraz wyrok o nakazujący 
opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego, jednocześnie przyznający prawo do lokalu 
socjalnego. W dniu 13.08.2015 r. ww. lokal mieszkalny został przekazany protokołem zdawczo-
odbiorczym. Obecnie dłużniczka zajmuje lokal socjalny położony przy ul. Bielskiej w Katowicach. 
Należności z tytułu najmu ww. lokalu regulowane są na bieżąco. Dochód dłużniczki stanowi 
wynagrodzenie za pracę w miesięcznej kwocie netto 1.336,36 zł. Biorąc pod uwagę sytuację 
życiową i możliwości finansowe dłużniczki uznać należy, że zachodzą przesłanki do udzielenia ulgi 
w postaci rozłożenia zaległości w łącznej wysokości 158.328,80 zł na 48 miesięcznych rat (tj. 47 rat 
po 200,00 zł każda oraz 48 rata w kwocie 148.928,80 zł), ustalając ich termin płatności do 
ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2017 roku. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
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FORAJTER 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 przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani J_ O_ i pani K_ S_ z tytułu używania 
uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Panewnickiej 
_/_, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.7.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
od pani R_ T_ i pana M_ T_ z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Andrzeja _/_. 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że sprawa dotyczy rozłożenia na 
raty należności w łącznej kwocie 156.734,92 zł przysługującej KZGM w Katowicach od dłużników 
z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 
ul. Andrzeja. W dniu 22.06.2016 r. do KZGM w Katowicach wpłynął wniosek od dłużniczki 
w przedmiocie rozłożenia ww. zaległości na raty. Dłużniczka zajmowała ww. lokal w okresie od dnia 
13.01.1994 r. do dnia 10.05.2016 r. Zadłużenie z tytułu jego używania zaczęło powstawać od 
miesiąca lipca 2000 roku. Z uwagi na występujące zaległości Zakład wszczął procedurę 
windykacyjną, w wyniku, której uzyskano kolejne nakazy zapłaty oraz wyrok o eksmisję nakazujący 
opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego, jednocześnie przyznający prawo do lokalu 
socjalnego. Obecnie dłużniczka zajmuje lokal socjalny położony przy ul. Cynkowej w Katowicach. 
W przedmiotowym lokalu ww. mieszka samotnie. Opłaty za jego używanie regulowane są na 
bieżąco. Za powstały dług częściowo odpowiada syn dłużniczki. Należności od niego dochodzone 
będą przez Zakład na drodze kolejnego postępowania egzekucyjnego. Dłużniczka zobowiązała się 
samodzielnie spłacać zadłużenie. Dochód dłużniczki stanowi wynagrodzenie za pracę w miesięcznej 
kwocie brutto 1.850,00 zł oraz renta z ZUS w wysokości 968,00 zł brutto. Biorąc pod uwagę 
sytuację życiową i możliwości finansowe dłużniczki oraz chęć spłaty zadłużenia uznać należy, że 
zachodzą przesłanki do udzielenia ulgi w postaci rozłożenia zaległości w łącznej wysokości 
156.734,92 zł na 48 miesięcznych rat (tj. 47 rat po 400,00 zł każda oraz 48 rata w kwocie 
137.934,92 zł), ustalając ich termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca 
stycznia 2017 roku. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że ten sposób rozwiązywania problemów 
zaległości jest stosowany stosunkowo krótko. Nie było jeszcze takiej sytuacji, że dana osoba 
zapłaciła 47 rat i została jej tak jak w omawianym przypadku kwota 137.934,92 zł. Pan 
Przewodniczący zapytał, co w takiej sytuacji się robi? 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że były już takie sytuacje. 
Uchwała dając możliwość odzyskiwania środków w taki sposób nie jest idealna natomiast daje 
gwarancję, że dłużnik przyzna się do tego długu w związku z tym miasto nie musi ponosić kosztów 
egzekucji. Z drugiej strony gdyby nawet komornik odzyskał jakieś środki to czasami jest to dużo 
mniej niż deklarują dłużnicy zawierając umowy z miastem. Ponadto komornik potrąca sobie swoje 
koszty postepowania. Po czterech latach dług zostaje przeliczony, a dłużnik ponowienie składa 
wniosek o zawarcie kolejnej umowy o rozłożenie na raty pozostałych wierzytelności. Sytuacja jest 
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jednak dynamiczna. Może się zdarzyć tak, że rata wzrośnie, albo sytuacja dłużnika pogorszy się na 
tyle, że zaistnieje przesłanka by ten dług umorzyć.          
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od pani R_ T_ i pana M_ T_ z tytułu 
używania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 
Andrzeja _/_, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
Ad. 2.8.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 
wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od 
pani J_ G_, pana K_ C_ i pana D_ C_ reprezentowanego przez panią J_ G_ z tytułu używania lokalu 
mieszkalnego położonego przy ul. Poniatowskiego _/_ w Katowicach. 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że dłużniczka lokal mieszkalny 
położony przy ul. Poniatowskiego w Katowicach zajmowała wraz z synami w okresie od 02.11.1995 
r. do 23.03.2016 r. Zadłużenie z tytułu przedmiotowego lokalu zaczęło powstawać od lipca 2003 r. 
W związku z rosnącymi zaległościami KZGM w Katowicach skierował sprawę na drogę 
postępowania sądowego, uzyskując kolejne nakazy zapłaty oraz wyrok nakazujący dłużniczce 
opróżnienie i opuszczenie ww. lokalu mieszkalnego, przyznający ww. uprawnienie do otrzymania 
lokalu socjalnego. Dłużniczka w dniu 03.03.2016 r. zawarła umowę najmu lokalu socjalnego przy ul. 
Agnieszki w Katowicach. Należności wynikające z użytkowania ww. lokalu socjalnego regulowane są 
na bieżąco. W dniu 11.08.2016 r. dłużniczka zwróciła się z prośbą o rozłożenie na raty zaległości 
z uprzednio zajmowanego ww. lokalu mieszkalnego. Dłużniczka uzyskuje miesięczny dochód 
w wysokości 2 147,47 zł brutto. Jeden z synów wyjechał za granicę w celach zarobkowych. Drugi 
przebywa w zakładzie karnym i nie będzie stroną w umowie, w stosunku do niego nie będzie 
zawieszona egzekucja komornicza. Biorąc pod uwagę sytuację materialną dłużniczki, jej możliwości 
finansowe oraz chęć spłaty zaległości należy przychylić się do prośby dłużniczki i wyrazić zgodę na 
rozłożenie zaległości w wysokości 174 355,77 zł na 48 miesięcznych rat (tj. 47 rat po 400,00 zł każda 
oraz 48 rata w wysokości 155 555,77 zł), z terminem ich płatności do 10-go każdego miesiąca 
począwszy od stycznia 2017 r.  
 
Radny Michał LUTY zapytał czy po podpisaniu umowy z dłużnikiem odsetki są naliczane czy nie? 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że odsetki się nie naliczają, 
odsetki są wstrzymane na okres trwania umowy. Natomiast ta umowa jest tak skonstruowana, że 
zmniejszeniu ulega należność główna. Po wygaśnięciu tej umowy znowu odsetki rosną i w 
większości przewyższają należność główną. Po ponownym zawarciu umowy znowu spłacana jest 
należność główna, a odsetki po czterech latach znowu narosną. Należność główną miasto musi 
dochodzić, bo to są środki publiczne, odsetki to zysk dodatkowy.         
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Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od pani J_ G_, pana K_ C_ i pana D_ C_ 
reprezentowanego przez panią J_ G_ z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 
Poniatowskiego _/_ w Katowicach, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.9.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice 
na 2016 rok. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zmian budżetu miasta 
Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 735.577 zł z tytułu: 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków 
poniesionych na realizację projektu „Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do 
istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach – Zawodziu” – 626.695 zł, 

 części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 
ST5.4750.422.2016.26mp – 100.000 zł, 

 dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe – 8.882 zł 

 w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie (5.841 zł) oraz najmem pomieszczeń 
(2.998 zł), 

 z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w związku ze zwrotem kosztów związanych 
z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych (43 zł). 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 63.972.675 zł z tytułu: 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów – 
63.796.679 zł: 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Podlesie” – 
340.000 zł, 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Piotrowice” – 
340.000 zł, 

 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach” – 53.384 zł, 

 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła 
Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach” – 45.679 zł, 

 „Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach” – 47.165 zł, 

w związku z nie wykonaniem zakresu przewidzianego do realizacji w 2016 roku 
i przesunięciem środków na lata kolejne (826.228 zł), 

 „Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice 
w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych” 
– 1.530.000 zł 

w związku z nie uzyskaniem dofinansowania, 
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 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VII a (szkoły podstawowe)” – 3.058 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IV a (przedszkola)” – 4.587 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VII b (przedszkola)” – 4.587 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VII c (gimnazja)” – 1.529 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IV b (licea ogólnokształcące)” – 1.529 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IV c (szkoły zawodowe)” – 1.529 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap II b (placówki opiekuńczo-wychowawcze)” – 1.529 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap II c (domy pomocy społecznej)” – 1.529 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap II a (ośrodki pomocy społecznej)” – 7.645 zł, 

w związku z aktualizacją studiów wykonalności oraz uznaniem podatku VAT za wydatek 
niekwalifikowalny (27.522 zł) 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie” – 
2.320.966 zł, 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Brynów Pętla” – 
8.401.047 zł, 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota” – 3.406.363 
zł, 

 „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego 
węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I” – 4.402.786 zł, 

 „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego 
węzła z ul. Armii Krajowej – Etap IV” – 34.807.471 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VI a (szkoły podstawowe)” – 2.898.865 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap V b (przedszkola)” – 1.892.797 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap III – 3.282.634 zł, 

w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych 
kredytem EBI (61.412.929 zł), 

 środków z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów – 175.996 zł: 

 „Nie bądź małą rybką w głębi oceanu. Pomóż nam wyrazić siebie” – 89.792 zł, 

 „Uczenie się zdrowego stylu życia” – 86.204 zł 
w związku z nie uzyskaniem dofinansowania. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 760.234 zł z przeznaczeniem na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy 
strukturalnych z uwagi na zwiększenie wkładu własnego – 25.362 zł: 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Sądowa” – 24.000 
zł 

w związku ze zwiększeniem zakresu projektu poprzez włączenie zadania „Poprawa dostępu 
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komunikacyjnego poprzez projekty infrastrukturalne”, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VII a (szkoły podstawowe)” – 151 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IV a (przedszkola)” – 227 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VII b (przedszkola)” – 227 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VII c (gimnazja)” – 76 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IV b (licea ogólnokształcące)” – 76 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IV c (szkoły zawodowe)” – 76 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap II b (placówki opiekuńczo-wychowawcze)” – 76 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap II c (domy pomocy społecznej)” – 76 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap II a (ośrodki pomocy społecznej)” – 377 zł, 

w związku z aktualizacją studiów wykonalności oraz uznaniem podatku VAT za wydatek 
niekwalifikowalny (1.362 zł), 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Budowa drogi łączącej ul. 
Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach” w związku z wydzieleniem zadania 
z przedsięwzięcia „Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta 
Katowice” celem dostosowania do harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych 
kredytem EBI (wkład własny) – 200.000 zł, 

 naprawę uszkodzonego i zniszczonego mienia oraz zakup energii i usług komunalnych 
w placówkach oświatowych (ze środków otrzymanych odszkodowań oraz środków z najmu 
pomieszczeń) – 8.839 zł, 

 organizację egzaminów zawodowych w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej (ze 
środków otrzymanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) – 43 zł, 

 uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli 
i pracowników administracji placówek oświatowych – 235.990 zł, 

 dofinansowanie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń 
w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej (ze środków rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej) – 100.000 zł, 

 zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na bieżące funkcjonowanie: Zespołu 
Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” (90.000 zł), Miejskiego Domu Kultury 
Szopienice- Giszowiec (50.000 zł) oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA (50.000 zł) – 
190.000 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 94.762.856 zł przeznaczonych na: 

 realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa dostępu komunikacyjnego poprzez projekty 
infrastrukturalne” w związku z włączeniem zakresu zadania do Wieloletniego 
Przedsięwzięcia współfinansowanego z Funduszu Spójności „Katowicki System 
Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Sądowa” – 24.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (wkład własny) – 11.630.400 zł: 

 „Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice” – 
200.000 zł, 
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 „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 
w Katowicach” – 355.400 zł, 

 „Budowa trzech basenów w dzielnicach” – 1.175.000 zł 
w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych 
kredytem EBI (1.730.400 zł), 

 „Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte” w związku z rezygnacją 
z realizacji zadania – 8.000.000 zł, 

 „Budowa stadionu miejskiego przy ul. Bukowej” w związku z przesunięciem środków na 
2018 rok – 1.900.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 
83.080.481 zł: 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Podlesie” (EFRR – 
340.000 zł, wkład własny – 60.000 zł) – 400.000 zł, 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Piotrowice” (EFRR 
– 340.000 zł, wkład własny – 60.000 zł) – 400.000 zł, 

 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Zespół 
Szkolno- Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach” (EFRR – 53.384 zł, wkład 
własny – 20.296 zł) –73.680 zł, 

 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła 
Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach” (EFRR – 45.679 zł, wkład własny – 
14.041 zł) – 59.720 zł, 

 „Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach” (EFRR – 47.165 zł, wkład własny – 
64.295 zł) – 111.460 zł, 

w związku z nie wykonaniem zakresu przewidzianego do realizacji w 2016 roku 
i przesunięciem środków na lata kolejne (1.044.860 zł), 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie” (EFRR – 
2.320.966 zł, wkład własny – 1.714.082 zł) – 4.035.048 zł, 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Brynów Pętla” 
(EFRR – 8.401.047 zł, wkład własny – 4.325.136 zł) – 12.726.183 zł, 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota” (EFRR – 
3.406.363 zł, wkład własny – 1.528.295 zł) – 4.934.658 zł, 

 „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego 
węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I” (EFRR – 4.402.786 zł, wkład własny – 702.762 zł) – 
5.105.548 zł, 

 „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego 
węzła z ul. Armii Krajowej – Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki 
z budową węzła Armii Krajowej” (EFRR – 34.807.471 zł, wkład własny – 6.068.295 zł) – 
40.875.766 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VI a (szkoły podstawowe)” (EFRR – 2.898.865 zł, wkład własny – 
1.621.724 zł) – 4.520.589 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap V b (przedszkola)” (EFRR – 1.892.797 zł, wkład własny – 876.599 zł) – 
2.769.396 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VI b (przedszkola)” (wkład własny) – 2.700 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
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Katowice etap V c (gimnazja)” (wkład własny) – 3.200 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VI c (gimnazja)” (wkład własny) – 3.200 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap III (EFRR – 3.282.634 zł, wkład własny – 1.949.177 zł) – 5.231.811 zł 

w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu realizacji zadań współfinansowanych 
kredytem EBI (80.208.099 zł), 

 „Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice 
w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych” 
(EFRR – 1.530.000 zł, wkład własny – 270.000 zł) – 1.800.000 zł 

w związku z nie uzyskaniem dofinansowania, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VII a (szkoły podstawowe)” – 3.058 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IV a (przedszkola)” – 4.587 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VII b (przedszkola)” – 4.587 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VII c (gimnazja)” – 1.529 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IV b (licea ogólnokształcące)” – 1.529 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IV c (szkoły zawodowe)” – 1.529 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap II b (placówki opiekuńczo-wychowawcze)” – 1.529 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap II c (domy pomocy społecznej)” – 1.529 zł, 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap II a (ośrodki pomocy społecznej)” – 7.645 zł, 

w związku ze zmniejszeniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
z uwagi na aktualizację studiów wykonalności oraz uznaniem podatku VAT za wydatek 
niekwalifikowalny (27.522 zł) 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 
(ERASMUS+) – 27.975 zł: 

 „Nie bądź małą rybką w głębi oceanu. Pomóż nam wyrazić siebie” – 12.450 zł, 

 „Uczenie się zdrowego stylu życia” – 15.525 zł 
w związku z nie uzyskaniem dofinansowania. 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 30.765.524 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet miasta, wynikających z rozliczeń kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych. 

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków 
w kwocie 113.279 zł celem uzupełnienia środków na: 

 pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania 
rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (przeniesienie między działami) – 
13.279 zł, 

 remonty oświetlenia ulicznego (przeniesienia między działami) – 100.000 zł. 
Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok: 
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 Szkoły Podstawowej Nr 20 o kwotę 1.510 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu 
(1.500 zł) i odsetek (10 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (1.510 zł), 

 Gimnazjum Nr 4 o kwotę 4.644 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania 
z przeznaczeniem na pomalowanie części zalanego korytarza, 

 Gimnazjum Nr 19 o kwotę 20.000 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu 
z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł) oraz pomocy dydaktycznych 
(10.000 zł), 

  X Liceum Ogólnokształcące o kwotę 301 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu 
odszkodowania z przeznaczeniem na pomalowanie zalanej sali komputerowej, 

 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 o kwotę 9.834 zł poprzez zwiększenie 
dochodów z tytułu najmu (5.100 zł), odsetek (35 zł), sprzedaży składników majątkowych (81 zł), 
odszkodowania (4.618 zł) z przeznaczeniem na zakup: energii (400 zł), usług komunalnych (100 
zł) i pomocy dydaktycznych (4.716 zł) oraz wykonanie remontu zalanych pomieszczeń (4.618 zł). 

Dokonuje się zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2016 rok 
Szkoły Podstawowej Nr 53 polegającej na zwiększeniu dochodów z tytułu sprzedaży biletów wstępu 
na basen (6.000 zł) i zmniejszeniu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy (6.000 zł). 
Dokonuje się korekty w ramach Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. „Modernizacja 
budynków komunalnych” (poz. 17) poprzez zmniejszenie ul. Gliwickiej 148 (23.000 zł) i zwiększenie 
ul. Królowej Jadwigi 6 (2.000 zł) oraz ul. Plebiscytowej 4, 4a (21.000 zł). 
 
Radna Krystyna SIEJNA poprosiła o uszczegółowienie kwestii zmniejszenia wydatków o kwotę 
355.400 zł przeznaczonych na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących Nr 2 w Katowicach. Pani radna zapytała ile, zatem środków jest przeznaczone 
na budowę tej hali?  
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że przed zmianą wartość 
zadania w ZSTiO nr 2 to 8.000.000 zł po zmianach 10.270.000 zł. Środki w 2016 roku są 
zmniejszane by w 2017 je zwiększyć i w niewielkim stopniu zmniejszyć w 2018 roku. Jednak łącznie 
wartość kosztorysowa zadania wzrasta o 2.270.000 zł.   
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok, jednogłośnie - 9 głosów 
„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.10.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2016-2035. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że celem dostosowania 
planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych 
potrzeb dokonuje się zmian wydatków w latach 2016-2021 na ich realizację oraz zmian limitów 
zobowiązań: 

 zwiększenie limitów kwot wydatków o 47.895.252 zł przeznaczonych na: 
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 realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 285.998 zł: 
zadanie nowo wprowadzane do WPF, realizowane po roku 2016 

 „Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób 
niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym” - zwiększenie 129.752 zł (w 2017 r.) 
i zwiększenie 156.246 zł (w 2018 r.); 

 realizację projektów majątkowych ze środków unijnych o kwotę 2.904.602 zł: 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie” - 
zmniejszenie 4.035.048 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 30.200.186 zł (w 2017 r.), 
zwiększenie 10.007.823 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 24.248.292 zł (w 2019 r.); 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Brynów Pętla” - 
zmniejszenie 12.726.183 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 20.635.230 zł (w 2017 r.), 
zwiększenie 6.990.884 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 26.392.530 zł (w 2019 r.); 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota” - 
zmniejszenie 4.934.658 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 3.625.976 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 
8.564.834 zł (w 2018 r.); 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Sądowa” -
zwiększenie 24.000 zł (w 2016 r.); 

 „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego 
węzła z ul. Armii Krajowej” - zmniejszenie 45.981.314 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 
79.322.939 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 37.927.794 zł (w 2018 r.), zmniejszenie 
23.270.627 zł (w 2019 r.) i zwiększenie 186.651.074 zł (w 2020 r.); 

 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Katowice – Szkoła 
Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach” - zmniejszenie 59.720 zł (w 2016 r.), 
zmniejszenie 1.417.500 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 2.050.000 zł (w 2018 r.); 

 „Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej VIII Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. 3 Maja 42 w Katowicach” - zmniejszenie 111.460 zł (w 2016 
r.), zmniejszenie 1.116.200 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 3.340.000 zł (w 2018 r.); 

 realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
kwotę 44.704.652 zł: 

 „Budowa trzech basenów w dzielnicach” - zmniejszenie 1.175.000 zł (w 2016 r.), 
zwiększenie 1.262.500 zł (w 2017 r.), zwiększenie 9.731.865 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 
10.000.000 zł (w 2019 r.); 

 „Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach” – 
zwiększenie 200.000 zł (w 2016 r.), zwiększenie 15.870.000 zł (w 2017 r.), zwiększenie 
6.520.687 zł (w 2018 r.); 

 „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 
w Katowicach” – zmniejszenie 355.400 zł (w 2016 r.), zwiększenie 3.000.000 zł (w 2017 
r.), zmniejszenie 350.000 zł (w 2018 r.); 

 zmniejszenie limitów kwot wydatków o 51.359.311 zł przeznaczonych na: 

 realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 218.082 zł: 

 Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk: 

 „Nie bądź małą rybką w głębi oceanu. Pomóż nam wyrazić siebie” - zmniejszenie 
12.450 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 83.814 zł (w 2017 r.) i zmniejszenie 15.000 zł 
(w 2018 r.); 

 „Uczenie się zdrowego stylu życia” - zmniejszenie 15.525 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 
48.150 zł (w 2017 r.) i zmniejszenie 43.143 zł (w 2018 r.); 

 realizację projektów majątkowych ze środków unijnych o kwotę 1.826.160 zł: 

 „Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice 
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w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych” 
- zmniejszenie 1.800.000 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap II a (ośrodki pomocy społecznej)” - zmniejszenie 7.268 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IIb (placówki opiekuńczo-wychowawcze)” - zmniejszenie 1.453 zł (w 2016 
r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IIc (domy pomocy społecznej)” - zmniejszenie 1.453 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IV a (przedszkola)” - zmniejszenie 4.360 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IV b (licea ogólnokształcące)” - zmniejszenie 1.453 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap IV c (szkoły zawodowe)” - zmniejszenie 1.453 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VII a (szkoły podstawowe)” - zmniejszenie 2.907 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VII b (przedszkola)” - zmniejszenie 4.360 zł (w 2016 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście 
Katowice etap VII c (gimnazja)” - zmniejszenie 1.453 zł (w 2016 r.); 

 realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
kwotę 49.314.929 zł: 

 „Budowa drogi łączącej S86 z ul. Obrońców Westerplatte” - zmniejszenie 8.000.000 zł 
(w 2016 r.), zmniejszenie 16.000.000 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 6.000.000 zł (w 2018 
r.); 

 „Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice” - 
zmniejszenie 200.000 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 15.870.000 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 
6.520.687 zł (w 2018 r.), zwiększenie 1.000.000 zł (w 2019 r.), zmniejszenie 61.500.000 zł 
(w 2020 r.) i zwiększenie 66.007.258 zł (w 2021 r.); 

 „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej – 
osiedle Franciszkańskie” - zmniejszenie 2.231.500 zł (w 2017 r.); 

 programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta o kwotę 140 zł: 

 „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w ramach Programu współpracy 
miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020” - 
zmniejszenie 140 zł (w 2016 r.) - w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej 
z budżetu państwa; 

Ponadto dokonuje się korekt nie skutkujących zmianą łącznego limitu wydatków wieloletnich 
przedsięwzięć, a polegających wyłącznie na: 

 zmianie limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania w ramach przedsięwzięć 
majątkowych unijnych: 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Podlesie” - 
zmniejszenie 400.000 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 1.900.000 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 
2.300.000 zł (w 2019 r.); 

 „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Piotrowice” - 
zmniejszenie 400.000 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 1.900.000 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 
2.300.000 zł (w 2019 r.); 
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 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice -Zespół 
Szkolno- Przedszkolny nr 2 ul. Sobańskiego 86 w Katowicach” - zmniejszenie 73.680 zł 
(w 2016 r.), zmniejszenie 1.632.570 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 1.706.250 zł (w 2018 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice 
etap III” - zmniejszenie 5.231.811 zł (w 2016 r.), zwiększenie 2.758.948 zł (w 2017 r.) 
i zwiększenie 2.472.863 zł (w 2018 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice 
etap Vb (przedszkola)” - zmniejszenie 2.769.396 zł (w 2016 r.), zwiększenie 1.120.731 zł 
(w 2017 r.) i zwiększenie 1.648.665 zł (w 2018 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice 
etap Vc” - zmniejszenie 3.200 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 3.251.993 zł (w 2017 r.) 
i zwiększenie 3.255.193 zł (w 2018 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice 
etap VIa (szkoły podstawowe)” - zmniejszenie 4.520.589 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 
2.666.744 zł (w 2017 r.) i zwiększenie 7.187.333 zł (w 2018 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice 
etap VIb (przedszkola)” - zmniejszenie 2.700 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 1.221.080 zł 
(w 2017 r.) i zwiększenie 1.223.780 zł (w 2018 r.); 

 „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice 
etap VIc” - zmniejszenie 3.200 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 6.285.611 zł (w 2017 r.) 
i zwiększenie 6.288.811 zł (w 2018 r.); 

 zmianie limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadania w ramach Wieloletnich 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach” - zmniejszenie 
1.900.000 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 1.100.000 zł (w 2017 r.), zwiększenie 3.000.000 zł 
(w 2018 r.). 

Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujmuje się w załącznikach nr 2a, 
2b, 3 i 4 do niniejszej uchwały. 
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planu roku 2016, celem 
dostosowania do zmian proponowanych na sesji uchwałą Rady Miasta w sprawie zmian budżetu 
oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok. 
Ponadto dokonuje się korekty WPF po roku 2016 w zakresie: 

 dochodów i wydatków bieżących w latach 2017-2018, w związku z wycofaniem przedsięwzięć 
współfinansowanych środkami unijnymi oraz wprowadzeniem nowego projektu, 

 dochodów majątkowych w latach 2017-2020 oraz wydatków majątkowych w latach 2017-2021, 
wskutek zmian dokonanych w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym 
współfinansowanych funduszami strukturalnymi i środkami kredytu zaciągniętego 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym, a także wydatków majątkowych jednorocznych w latach 
2020 - 2035 celem zbilansowania budżetu, 

 przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w celu 
zbilansowania budżetu w latach 2017-2021, 

 przychodów z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2017- 
2020 (w związku z koniecznością dostosowania pobrania transz do harmonogramu realizacji 
zadań inwestycyjnych współfinansowanych kredytem) oraz związanej z tym zmiany kwoty długu 
i obsługi długu – w latach 2017-2035 oraz rozchodów w latach 2022-2035. 
 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
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Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035, 
jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2.11.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków 
w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz 
określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zgodnie z art. 263 
ustawy o finansach publicznych Rada Miasta może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego. Na listę wydatków niewygasających budżetu miasta Katowice 
z upływem 2016 roku wpisano wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia 
publicznego realizowane przez Urząd Miasta na kwotę 3.757.529,15 zł oraz pozostałe jednostki 
budżetowe na kwotę 9.199.940,12 zł.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy te zadania z Budżetu Obywatelskiego, 
które są w wydatkach niewygasających wpisane zostaną również do wykazu przedsięwzięć 
wieloletnich. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zadania objęte 
Budżetem Obywatelskim, co do zasady w realizacji powinny zamknąć się w jednym roku. Zatem nie 
są prowadzone w ramach przedsięwzięć wieloletnich. Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że zadanie 
nie ma szans na realizację w danym roku ze względu na uwarunkowania, których wcześniej nie 
można było przewidzieć to wówczas są wpisywane do WPF. Te zadania, które zostały wpisane do 
omawianej uchwały to zadania roczne, które z przyczyn najczęściej proceduralnych wpisywane 
zostały na listę wydatków niewygasających, przy czym ten termin jest tu szczególny, ponieważ nie 
może być dłuższy niż pół roku, czyli do końca czerwca i nie można ich przesunąć dalej.            
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji 
każdego wydatku ujętego w tym wykazie, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji wniosków do budżetu 2017 roku 

zgłoszonych przez Radnych, Komisje Rady Miasta oraz Rady Jednostek Pomocniczych. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że przedłożony dokument to 
syntetyczna informacja wynikowa o ilości wniosków do projektu budżetu miasta Katowice na 2017 
rok, które zostały złożone, a także o sposobie ich rozpatrzenia. Łącznie zostało złożone 571 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/12.12.2016/RMS%20pkt_3%2012_12_2016.PDF
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/12.12.2016/RMS%20pkt_3%2012_12_2016.PDF
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wniosków budżetowych z tego 239 wniosków złożyli radni Rady Miasta Katowice, 331 wniosków 
złożyły Rady Jednostek Pomocniczych i 1 wniosek został skierowany z Komisji Rady. Wszystkie 
wnioski zostały rozpatrzone przez komórki Urzędu Miasta i jednostki podległe. Spośród tych 
wniosków uwzględniono łącznie w projekcie budżetu na 2017 rok 120 wniosków w całości, 
dodatkowo 31 w części, a nieuwzględnionych wniosków, dla których nie zabezpieczono środków na 
realizację było 181. Do przedłożonej informacji zostały przygotowane stosowne rejestry.       
 
Radny Marek NOWARA zapytał czy jest taka możliwość by we wspomnianych rejestrach oznaczyć 
kolorem wnioski, które będą realizowane, co ułatwiłoby analizę tych wniosków. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że wszyscy wnioskodawcy 
otrzymali pisemną odpowiedź w zakresie realizacji swoich wniosków. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że uwaga radnego Marka Nowary jest jak 
najbardziej zasadna, bo informacja Prezydenta dotycząca realizacji wniosków do budżetu powinna 
być kompletna. Mamy przed sobą wykaz zgłoszonych wniosków, ale nie wiemy, które zostaną 
zrealizowane, a które nie za wyjątkiem tych, które poszczególni radni zgłaszali. Intencją tego zapisu 
w procedurze uchwalania budżetu, który obliguje Prezydenta do udzielenia takiej informacji było to 
abyśmy mieli wykaz zawierający przyjęte do projektu budżetu wnioski, jak równie te, których Pan 
Prezydent nie uwzględnił.  
 
Radny Witold WITKOWICZ zapytał czy faktycznie tylko jeden wniosek do projektu budżetu został 
skierowany z Komisji Rady Miasta, czy też te wnioski były jakoś inaczej ujęte? 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że formalnie, jako wniosek do 
budżetu przekazany przez Komisje Rady był tylko jeden.   
 
Radny Witold WITKOWICZ zapytał, z której Komisji ten wniosek wpłynął? Pan radny stwierdził, że 
przypomina sobie wniosek z Komisji Górniczej o zwiększenie środków na prace konserwatorskie 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach dziedzictwa poprzemysłowego wpisanych do 
rejestru zabytków. Według Pana radnego z innych Komisji również wpłynęły stosowne wnioski. 
Zdaniem Pana radnego należy to wyjaśnić.     
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że w tym roku po raz pierwszy była możliwość składania 
wniosków na formularzach elektronicznych. Pan radny zapytał jak to statystycznie wygląda, czy są 
takie dane ile osób wypełniło wnioski elektronicznie, a ile w formie papierowej. Pan radny zapytał 
również, jakie plany w tym zakresie są na przyszłość, czy będzie tak jak do tej pory, czy też wybrana 
zostanie tylko jedna ścieżka.    
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że statystyki w tym zakresie 
nie zostały przygotowane. Z nowego narzędzia skorzystały przede wszystkim Rady Jednostek 
Pomocniczych i to one ilościowo tych wniosków składają więcej. Mamy świadomość tego, że 
wprowadzony w tym roku system nie jest jeszcze takim narzędziem, które daje więcej korzyści 
osobom, które decydują się składać wnioski w formie elektronicznej. Może gdyby te wnioski były 
zabezpieczone podpisem elektronicznym nie trzeba by było składać wersji papierowej. Jest to 
obszar do dyskusji. Chcielibyśmy kontynuować rozwój tego narzędzia, jeżeli byłoby zainteresowanie 
i ze strony Państwa radnych jak i RJP, bo jest to duże ułatwienie nie tylko dla wnioskodawców, ale i 
dla Wydziału, który wnioski opracowuje.  
 



- PROJEKT - 

22 
 

Radna Bożena ROJEWSKA odnosząc się do swojego wniosku dotyczącego rozbudowy układu 
komunikacyjnego na Oś. Paderewskiego w rejonie ulic: Sikorskiego, Pułaskiego i Szeptyckiego 
stwierdziła, że w odpowiedzi napisano, że w projekcie budżetu miasta na 2017 rok zabezpieczono 
środki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym uregulowania spraw terenowo prawnych 
dotyczących I etapu realizacji tego zadania. Pani radna podkreśliła, że taką samą odpowiedź 
otrzymała w roku ubiegłym. Pani radna stwierdziła, że po takiej odpowiedzi spodziewała się, że 
I etap jest zakończony. Z przywołanego pisma wynika, że on nie jest zakończony i w 2017 roku ten 
I etap będzie nadal realizowany. Pani radna zapytała, kiedy zatem będzie realizowany II etap tego 
zadania.          
    
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że fizycznie realizacja zadania 
jest zakończona, ale ta procedura uregulowania spraw terenowo – prawnych się przedłuża. 
Zabezpieczone środki na zadaniu w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie w danym roku 
budżetowym ostatecznie uregulować spraw terenowo – prawnych to przenosimy na rok kolejny. Na 
tym zadaniu mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, że w dalszym ciągu ten etap I ma 
niezrealizowane odszkodowania. Uruchomienie kolejnego etapu w momencie, kiedy pierwszy nie 
jest jeszcze ostatecznie rozliczony nie jest możliwe. Etap ten stricte budowlany rozpocznie się 
najprawdopodobniej w 2018 roku.  
 
Radny Michał LUTY stwierdził, że miasto Katowice wylicytowało nieruchomość na ul. Pośpiecha 
pod koniec grudnia 2015 roku. Dopiero pod koniec czerwca 2016 roku sąd dopełnił formalności i 
miasto mogło w pełni dysponować nieruchomością. 
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że padł tu już dziś wniosek o rozszerzenie zestawienia, które 
Komisja otrzymała, tak by wyróżnić kolorem te wnioski, które będą realizowane. Pani radna 
zaproponowała, by jeszcze bardziej poszerzyć przedmiotowe zestawienie o dodatkową kolumnę 
zawierającą odpowiedź na wniosek.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Ad. 4. Opinia Komisji Budżetu do projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Katowice na 2017 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym opinie komisji branżowych 
Rady Miasta do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miast Katowice na lata 2017-2035 oraz 
do projektu budżetu miasta Katowice na 2017 rok. Pan Przewodniczący dodał, że wszystkie komisje 
branżowe wydały pozytywne opinie do wspomnianych dokumentów. Następnie Pan 
Przewodniczący odczytał zebranym treść uchwał IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o: 

 przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 
wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi /Uchwała Nr 4200/IV/261/2016 z dnia 
07 grudnia 2016 roku/, 

 przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice projekcie uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 – 2035 /Uchwała Nr 
4200/IV/262/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku/, 

 możliwości sfinansowania deficytu, przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 
Miasta Katowice /Uchwała Nr 4200/IV/263/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku/. 

 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/12.12.2016/Opinia%20RMS%20do%20projektu%20bud%c5%bcetu%20na%20rok%202017.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/12.12.2016/Opinia%20RMS%20do%20projektu%20bud%c5%bcetu%20na%20rok%202017.pdf
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Ad. 4.1. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przypomniał, że projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 – 
2035 był szczegółowo omawiany już na poprzednim posiedzeniu Komisji. 
 
Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER 
poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2017 - 2035, w 
głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.2. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przypomniał, że podobnie jak to miało miejsce 
w przypadku projektu uchwały dotyczącego WPF na lata 2017-2035 również projekt uchwały Rady 
Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok został szczegółowo 
omówiony na poprzednim posiedzeniu komisji. Niemniej jednak od tego czasu pojawiła się errata 
do niniejszego projektu uchwały. W związku z powyższym Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą 
o wyjaśnienie, z czym związana jest przedłożona do ww. projektu uchwały errata.  
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że erratą wprowadza się 
korektę zapisu dotyczącego wysokości wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez Zakład 
Targowisk Miejskich. W załączniku nr 8 do projektu uchwały w kolumnie 7 w tym: wpłata do 
budżetu nadwyżki środków obrotowych w wierszu Zakłady budżetowe — ogółem oraz w wierszu 
Zakład Targowisk Miejskich jest kwota 50 000, a winna być kwota 150 000. Zmiany w objaśnieniach 
do projektu budżetu (str. 400 oraz str. 402) dokonuje się odpowiednio.  
 
Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że nie znalazł w Dziale 921 po stronie wydatków w tej części 
opisowej przeliczenia na etaty wynagrodzenia. W każdej innej części mamy podaną informację ile 
etatów jest w danej jednostce i jakie jest średnie wynagrodzenie w tej jednostce. Pan radny 
poprosił o przekazanie na piśmie informacji w tym zakresie dotyczącej działu 921.  
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że w Dziale 921 Kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego gospodarkę finansową prowadzą instytucje kultury. W budżecie 
w tym dziale pokazujemy tylko i wyłącznie dotacje dla instytucji kultury, czyli dotacje dla 
organizatora. Nie pokazujemy całej gospodarki finansowej tych instytucji tylko wysokość dotacji z 
budżetu, jako wydatek budżetu. Natomiast na „niebieskich stronach” opracowania opisane są 
plany instytucji kultury, które oprócz dotacji w swojej gospodarce finansowej uwzględniają 
przychody własne uzyskiwane z prowadzonej działalności i cały plan finansowy po stronie kosztów, 
który finansowany jest z tych dwóch źródeł. W tej gospodarce finansowej instytucji kultury jest 
szczegółowo opisane w ramach ilu etatów realizowane są zadania danej jednostki, jakie są 
wynagrodzenia osobowe i średnia płaca.      
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
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Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 rok oraz erratą do ww. projektu 
uchwały, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z erratą. 
 
Ad. 4.3. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 
2017 rok” jest konsekwencją wcześniej zaopiniowanych przez Komisję uchwał.  
 
Radny Borys PRONOBIS stwierdziła, że w zadaniach dla Osiedla Witosa zapisana została kwota 
2.195,00 zł na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej dwóch 
przedszkoli miejskich nr 94 i 85. Pan radny poprosił o uszczegółowienie tego zapisu.  
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że oprócz programu 
jednorocznego, który stanowi jedynie wycinek całości należy patrzeć w WPF w której to rozpisane 
jest zadanie w układzie wieloletnim. We wspomnianym przez Pana radnego przypadku te 
niewielkie środki będą wydatkowane na dodatkowe ekspertyzy związane z inwentaryzacją 
przyrodniczą i ze studniami wykonalności w 2017 roku. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 
kolejne 2018-2019.      
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2017 rok”, 
w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.4. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym treść opinii Komisji Budżetu do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2017 
rok oraz do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Katowice na lata 2017-2035. 
 
Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Pan Przewodniczący poddał projekt ww. 
opinii pod głosowanie. 
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem „Opinii do projektu uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Katowice na 2017 rok oraz do projektu uchwały 
Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice 
na lata 2017 – 2035, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach 
„wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt opinii. 
 
Ad. 5. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu Miasta na rok 2017. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt planu pracy Komisji 
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Budżetu Miasta Rady Miasta Katowice na 2017 rok omawiając poszczególną tematykę posiedzeń 
w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego.  
 
Radny Borys PRONOBIS odnosząc się to tematyki zaproponowanej na wrześniowe posiedzenie 
w zakresie oceny ratingowej miasta stwierdził, że takie ratingi są płatne. Pan radny zapytał ile one 
kosztują i prze kogo są wykonywane.  
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że ocena ratingowa 
sporządzana jest przez agencje ratingowe. Jeśli chodzi o nasze umowy kredytowe zawierane z EBI 
oraz z BRRE to żądają one od miasta ocen ratingowych przygotowanych przez agencje 
międzynarodowe. Taka ocena kosztuje około 60.000 zł.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER podkreślił, że w uwagach do planu pracy znajdują się 
następujące zapisy: 

1. Przedstawiony plan pracy Komisji Budżetu Miasta ma charakter ramowy. 
2. W zależności od potrzeb mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia Komisji. 
3. W okresach pomiędzy posiedzeniami komisji przygotowaniem tematów z planu pracy 

zajmują się wyznaczeni członkowie komisji, których prace koordynuje przewodniczący 
komisji (§ 31 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Katowice).  

W związku z powyższym odnosząc się do zapisów punktu 3 Pan Przewodniczący poprosił, by na 
styczniowe posiedzenie radny Borys Pronobis przygotował temat w zakresie informacji na temat 
dochodów z majątku miasta (użytkowanie wieczyste i dzierżawa), natomiast opracowaniem 
informacji o wynikach kontroli dotyczących finansów miasta przeprowadzonych przez Wydział 
Audytu Urzędu Miasta i organów zewnętrznych w 2016 r. Pan Przewodniczący zajmie się osobiście. 
Co do pozostałych tematów obowiązki zostaną rozdzielone na kolejnym posiedzeniu.    
 
Radny Marek NOWARA stwierdził, że nie ma w przyszłorocznym planie pracy zagadnień 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Tymczasem w bieżącym roku komisja dwukrotnie zajmowała 
się tą kwestią. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wyjaśnił, że faktycznie nie umieścił Budżetu 
Obywatelskiego w planie pracy na 2017 rok. Jeśli jest jednak taki wniosek Pana radnego, który 
uzyska akceptację pozostałych członków Komisji to taki temat zostanie dopisany do 
październikowego posiedzenia Komisji.  
 
Radny Marek NOWARA stwierdził, że w jego przekonaniu jest to temat wart uwagi, ponieważ 
wzbudził on sporą dyskusję w bieżącym roku.  
 
Radny Borys PRONOBIS odnosząc się do zaproponowanego terminu dyskusji nad Budżetem 
Obywatelskim stwierdził, że warto by było porozmawiać o tej sprawie przed kolejną edycją Budżetu 
Obywatelskiego. Budżet ewoluuje, pojawiają się pewne wnioski i przemyślenia, zatem być może 
warto się pochylić nad regulaminem Budżetu Obywatelskiego 2018 przed jego kolejną edycją a nie 
po. Po jego zakończeniu uzyskamy dane jak ten budżet przebiegał, ile wniosków zostało 
wyłonionych. Usłyszymy o tym, co się stało, a nie będziemy mieli wpływu na to, co się stanie. 
 
Radny Marek NOWARA stwierdził, że październik to dobry czas na dyskusję nad Budżetem 
Obywatelskim. W tym roku również Komisja dyskutowała po zakończeniu procedury, czyli 
ewentualne wnioski Komisji mogły być uwzględnione w kolejnej edycji. Zatem propozycja 
wprowadzenia tego tematu do planu na październik jest zasadna. Regulamin Budżetu 
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Obywatelskiego nie leży w kompetencji Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zaproponował dopisane tematu dotyczącego 
Budżetu Obywatelskiego do tematyki posiedzenia Komisji w dniu 19 października 2017 r. śladem 
roku bieżącego. Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. propozycję.                      
 
Większość radnych przychyliła się do propozycji Pana Przewodniczącego.  
 
Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że na poprzednim posiedzeniu rozmawialiśmy o podjęciu 
działań promocyjnych w zakresie płacenia PIT w Katowicach. Dzisiejsza prasa donosi, że praktycznie 
wszystkie miasta zagłębiowskie prowadzą jakieś działania promocyjne związane z płaceniem PIT w 
tych miastach. Jeśli zatem w miastach ościennych prowadzone są tego typu projekty może warto by 
było podjąć ten temat na jednym z posiedzeń Komisji Budżetu w przyszłym roku. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że niebawem pojawi się 
Budżet miast Katowice na rok 2017 w pigułce. W tym opracowaniu będzie cała strona poświęcona 
kwestii zachęcenia mieszkańców do rozliczania się w Katowicach. 
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że na poprzednim posiedzeniu, kiedy rozmawialiśmy o tym z 
Panią Skarbnik wówczas padło stwierdzenie, że miasto nie planuje takich kampanii. Teraz okazuje 
się, że taką kampanię planujemy. Pan radny stwierdził, że popiera wniosek Pana radnego 
Pronobisa.      
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że Panowie radni proponują wniosek o 
podjęcie działań promocyjnych, kiedy wiemy już, że takie działania zostały w przywołanym 
wcześniej opracowaniu podjęte.      
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że w tej sytuacji nie ograniczałby się jedynie do przywołanej 
„pigułki”.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o sformułowanie przywołanego przez Panów 
radnych tematu by móc go umieścić w planie pracy na 2017 rok.  
 
Radny Borys PRONOBIS stwierdził, by w świetle powyższego poczekać na przywołane przez Panią 
Naczelnik opracowanie, a po jego otrzymaniu i ewentualnie po przeanalizowaniu tego, co 
dostaniemy taki temat do planu pracy wpisać.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag Pan Przewodniczący poddał projekt planu pracy Komisji 
Budżetu Miasta na 2017 rok uwzględniający proponowaną zmianę pod głosowanie.   
 
Radni, jednogłośnie – 9 głosów „za” - przyjęli plan pracy Komisji Budżetu Miasta Rady Miasta 
Katowice na 2017 rok.  
 
Ad. 6. Korespondencja. 
 
Ad. 6.1. Odpowiedź na wniosek Pana D_ Ś_ o podjęcie działań zmierzających do uregulowania 

zagadnień z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice w 
rejonie ul. Styczniowej złożony na posiedzeniu Komisji w dniu 20.10.2016 r. 

 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/12.12.2016/CCF20161202.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/12.12.2016/CCF20161202.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/12.12.2016/CCF20161202.pdf
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek Pana 
D_ Ś_ o podjęcie działań zmierzających do uregulowania zagadnień z zakresu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem miasta Katowice w rejonie ul. Styczniowej złożony na posiedzeniu Komisji 
w dniu 20.10.2016 r. 
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości.  
 
Ad. 7. Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przypominał, że dzisiejsze posiedzenie Komisji to 
ostatnie planowe posiedzenie Komisji Budżetu Miasta w bieżącym roku. W związku z powyższym 
Pan Przewodniczący podziękował Radnym za całoroczną aktywność podczas obrad Komisji. Stronie 
prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie wyczerpujących wyjaśnień w zakresie 
analizowanych zagadnień. Następnie Pan Przewodniczący wszystkim obecnym złożył życzenia 
świąteczne i noworoczne.  
 
Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, 
iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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