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BRM.0012.3.10.2016.KJ-K  
 
 
Protokół Nr 10/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
 
Data posiedzenia: 17.11.2016 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 

 Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI  
 
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółem).  
 
Radni nieobecni: 

1. Bożena ROJEWSKA 
 
Zaproszeni goście: 
  

1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 
2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 
3. Kierownik Referatu Budynków i Dróg w Wydziale Budynków i Dróg Pani Ilona NYKIEL 
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA 
5. Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA 
6. Zastępca Naczelnika w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Pani Jolanta WOLANIN 
7. Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS  
8. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 
 

1. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – katowice24.info 
 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Przedstawienie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 

2017 rok.  
3. Wykonanie budżetu za 3 kwartały 2016 roku. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 

4.1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości 
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na 
terenie miasta Katowice. 
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4.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

4.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Stworzenie 
koncepcji utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego 
w Katowicach". 

4.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki 
jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie 
cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2017 
r. 

4.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji jednostki 
budżetowej Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach. 

4.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wzorów 
formularzy, warunków i  trybu składania informacji i  deklaracji na podatek od 
nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na 
podatek od środków transportowych za  pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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

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

4.9. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanego z miejsca pobytu Pana J_ R_ 
z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 
w Katowicach przy ul. Tysiąclecia _/_. 

5. Korespondencja. 
5.1. Pisma z dnia 19.10.2016 r. i 20.10.2016 r. dotyczące zainstalowania w miejscach 

bytowania kotów wolnożyjących, ocieplanych domków.  
5.2. Odpowiedź na wniosek Komisji dot. informacji nt. przyszłości spółki Szpital Murcki Sp. 

z o.o. 
6. Wolne wnioski. 

 
________________________________________________________________________________  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 
gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad proponując jednocześnie zmianę 
kolejności omawianych punktów polegającą na przesunięciu omawiania projektu budżetu 
i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 2017 rok na koniec porządku obrad.   
 
Komisja jednogłośnie – 7 głosów „za” - przyjęła porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną przez 
Pana Przewodniczącego zmianą. 
 
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Projekt protokołu Nr 9/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 20.10.2016 r. był dostępny 
do wglądu w Biurze Rady Miasta, na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice 

http://www.katowice.eu/
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w zakładce Komisja Budżetu Miasta oraz został przesłany wraz z zaproszeniami na posiedzenie na 
skrzynki mailowe Państwa radnych.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony 
Państwa radnych poddał projekt ww. protokołu pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 9/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 20.10.2016 r. został przyjęty 
jednogłośnie – 7 głosów „za”.  
 
Ad. 3. Wykonanie budżetu za 3 kwartały 2016 roku. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Pan Maciej BISKUPSKI zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA szczegółowo omówiła zakres wykonania 
budżetu miasta Katowice uwzględniając wykonanie dochodów bieżących w III kwartale 2016 r. 
w wysokości 1.293.492.307 zł, co stanowi 79,8% planu wynoszącego 1.620.198.467 zł 
z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 78.343.457 zł oraz majątkowych wykonanych 
w analogicznym okresie w wysokości 44.921.914 zł, co stanowi 31,2% planu wynoszącego 
143.919.878 zł z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości 63.017.995 zł. W okresie 
sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 143.878.898 zł wyższe w porównaniu 
z wykonaniem za III kwartał 2015 r. natomiast dochody majątkowe o 45.944.840 zł niższe niż 
w analogicznym okresie 2015 roku. Następnie Pani Skarbnik omówiła wykonanie wydatków 
bieżących, które w III kwartale 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 1.064.722.234 zł, co 
stanowi 69,9% planu wynoszącego 1.522.521.783 zł i jest wyższe o 101.448.207 zł w porównaniu 
do wykonania w III kwartale 2015 r. oraz wydatków majątkowych, które to zostały wykonane 
w wysokości 70.789.475 zł, co stanowi 19,8% planu wynoszącego 358.140.867 zł i jest niższe 
o 121.994.720 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pani Skarbnik podkreśliła, 
że na kształtowanie wyniku operacyjnego budżetu oraz wysokość zrealizowanych w 3 kwartałach 
2016 roku dochodów i wydatków wpływ miały istotne zdarzenia takie jak wejście w życie nowego 
rządowego programu Rodzina 500 Plus w ramach zadań zleconych – co skutkowało zwiększeniem 
dochodów i wydatków bieżących o kwotę 73.870.218 zł, z czego w okresie III kwartałów br. 
przekazano dotację z budżetu państwa 58.234.952 zł oraz poniesiono wydatki głównie na wypłatę 
świadczeń 58.278.670 zł jak również uzyskanie jednorazowej wpłaty podatku od czynności 
cywilnoprawnych, w tym w związku z transakcją sprzedaży Kompanii Węglowej w wysokości 
53.873.516 zł. Pani Skarbnik szczególną uwagę zwróciła na kształtowanie się nadwyżki operacyjnej 
w omawianym okresie sprawozdawczym. Nadwyżka operacyjna na dzień 30 września 2016 r. 
została osiągnięta w wysokości 228.770.073 zł co stanowi 234,2% planu wynoszącego 97.676.684 
zł. Zrealizowana nadwyżka operacyjna na dzień 30 września 2016 r. była wyższa od założonej 
w planie po zmianach o 131.093.389 zł (o 134,2%) oraz wyższa od wykonania w analogicznym 
okresie 2015 roku o 22,8% tj. o 42.430.691 zł. Z uwagi na jednorazowy charakter niektórych 
zdarzeń sprowadzono dane do porównywalności, w tym: 

 z wykonania dochodów za III kwartały 2015 roku wyłączono odszkodowanie z budżetu 
państwa za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z odsetkami 
(3.713.116 zł) oraz uzyskany zwrot podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją 
inwestycji (3.715.484 zł), 

 z wykonania dochodów za III kwartały 2016 roku wyłączono jednorazową wpłatę podatku 
od czynności cywilnoprawnych (53.873.516 zł) oraz uzyskany zwrot podatku od towarów 
i usług VAT w związku z realizacją inwestycji (3.294.767 zł) 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/17.11.2016/Informacja%20z%20wykonania%20bud%c5%bcetu%20miasta%20Katowice%20za%20III%20kwarta%c5%82y%202016%20roku%20%28fianl%20book%20N%29.pdf
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i po uwzględnieniu powyższego wyniki za III kwartały 2016 roku w porównaniu do wykonania za III 
kwartały 2015 roku kształtowały się następująco dochody bieżące budżetu zwiększyły się 
o 94.139.215 zł, tj. o 8,2%, a wydatki bieżące z budżetu wzrosły o 101.448.207 zł, tj. o 10,5% tym 
samym nadwyżka operacyjna uległa zmniejszeniu 4,1% tj. o 7.308.992 zł. Osiągnięte wyniki 
operacyjne wskazują, że pomimo dobrej koniunktury, która przełożyła się na wzrost dochodów 
zwłaszcza z tytułu udziału w podatku PIT, równocześnie następuje wzrost wydatków bieżących, 
w tym głównie mających charakter stały (wynagrodzeń, usług, dotacji dla instytucji kultury 
i podmiotów niepublicznych). Niezbędne jest, zatem podejmowanie działań skutkujących 
zahamowaniem wzrostu wydatków bieżących zwłaszcza w obliczu ryzyka znaczącego obniżenia 
dochodów w przypadku zmiany przepisów jak również w sytuacji ewentualnego pogorszenia 
koniunktury. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 17,7% i poziom ten był 
wyższy o 1,5 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w analogicznym okresie roku 2015, 
porównywalny ze wskaźnikiem w roku 2011 (17,4%) i znacząco niższy od odnotowanego w 2008 
roku (28,3%). 
 
Radna Krystyna SIEJNA zapytała, jaką nadwyżkę operacyjną przewiduje się na koniec roku.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że według danych przekazanych 
przez dysponentów środków nadwyżka operacyjna powinna kształtować się na poziomie 170 mln 
zł. Według naszych przewidywań będzie to około 120 mln zł.  
 
Radna Krystyna SIEJNA zapytała czy te dane uwzględniają rozwiązane rezerwy czy nie.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że nierozwiązane rezerwy 
wspomagają nadwyżkę operacyjną. Jeśli mówimy o przewidywanym wykonaniu to te 
nierozwiązane rezerwy zwiększają nadwyżkę operacyjną.  
 
Radna Krystyna SIEJNA zapytała, w czym przewiduje się te 30 mln zł różnicy pomiędzy stanem 
nadwyżki operacyjnej za III kwartały, a na koniec roku. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że dysponenci środków zazwyczaj 
deklarują, że wykorzystają, szczególnie w wydatkach bieżących, wszystkie środki. W ubiegłym roku 
mieliśmy 6 mln zł niewykorzystanych środków mimo zwiększenia pod koniec roku wynagrodzeń. 
Ponadto na wszystkich działaniach statutowych również były oszczędności na poziomie 11 mln zł. 
Mówimy tu również o środkach zabezpieczonych na poręczenia i gwarancje, podobnie jak rezerwy 
na zarządzanie kryzysowe, które są obowiązkowe, ale na szczęście nie musieliśmy ich uruchamiać.               
 
Radny Michał LUTY przypomniał, że kilka lat temu zostały w urzędzie zatrudnione dodatkowe 
osoby do sciągania należności. Pan radny zapytał, w jakim trybie ci pracownicy pracują, czy każdy 
dostaje jakieś zadanie do wykonania. Jak oni sobie radzą z dłużnikami.     
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że temat ten jest na bieżąco 
monitorowany. To było 40 etatów z tego 16 do egzekucji i 24 do wymiaru. Nowi pracownicy zostali 
przyjęci do trudnego Wydziału, jakim jest Wydział Podatków i Opłat Lokalnych. Niestety te osoby 
mając umowę na czas określony nie utożsamiały się z miastem i cały czas szukały nowego miejsca 
pracy. Wielu pracowników, którzy bardzo dobrze rokowało odeszło z pracy. W związku z powyższym 
w Wydziale była bardzo duża rotacja pracowników. W Wydziale, w którym jest potrzebna duża 
wiedza i kompetencja nie sprawdzają się pracownicy zatrudnieni na czas określony. Pani Skarbnik 
stwierdziła, że pojawiło się tu niestety negatywne zjawisko związane z tym, że wyspecjalizowani 
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pracownicy Wydziału, którzy wprowadzali nowych pracowników w ich zakres obowiązków tracili na 
efektywności. Trudno jednoznacznie ocenić, zatem te działania. Pozytywem jest to, że wpływy 
z podatku od nieruchomości znacznie wzrosły. Uporaliśmy się prawie ze wszystkimi zaległościami, 
które możemy do 5 lat wstecz realizować. W międzyczasie nastąpiła modernizacja gruntów, która 
przeprowadzał Wydział Geodezji z urzędu. To również ma odzwierciedlenie w podatku. Zatem 
zatrudnienie dodatkowych osób spowodowało, że udało nam się doprowadzić do tego, że nie ma 
przedawnień, a co za tym idzie nie ma utraty dochodów. Dochody zostały zwiększone. W referacie 
egzekucji również wyniki się poprawiły.      
 
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. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 4.1. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie 
miasta Katowice. 
 
Zastępca Naczelnika w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że 
przedmiotowe zadanie, czyli udzielanie dotacji celowej z budżetu miasta Katowice na 
dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką w żłobku, realizowane jest od 2013 roku. 
W uchwale nr XLVII/1123/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na 
terenie miasta Katowice ustalono, że dotacji na dany rok udziela się na wniosek podmiotu 
prowadzącego żłobek, złożony do dnia 15 sierpnia roku poprzedniego. Termin ten był terminem 
porządkującym, mającym na celu prawidłowe przygotowanie planu finansowego na rok następny. 
Dotacja przyznawana jest w maksymalnej wysokości do 400 zł na dziecko miesięcznie. Jeden 
z podmiotów prowadzący żłobek niepubliczny złożył wniosek o udzielenie dotacji na rok 2017 
w dniu 01 września 2016 r. tj. 16 dni po wymaganym terminie. W/w podmiot otrzymuje dotację 
celową od 2013 roku. W roku 2016 miasto Katowice dotuje w żłobku 100 miejsc, na łączną kwotę 
w wysokości 480 000,00 zł. Mając na uwadze względy społeczne oraz biorąc pod uwagę zasadność 
dalszego zapewnienia dofinansowania dla 100 dzieci uczęszczających już do w/w żłobka proponuje 
się zmianę uchwały poprzez wykreślenie terminu składania wniosku o przyznanie dotacji. Powyższe 
działanie pozwoli na kontynuację dofinansowania dla 100 dzieci objętych opieką w w/w żłobku. 
W okresie od 11 do 26 października 2016 r. za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych 
projekt zmiany uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie miasta Katowice, jednak w wyniku w/w 
konsultacji nie wpłynęła do Urzędu Miasta Katowice żadna uwaga, czy opinia w sprawie 
przedmiotowej zmiany 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 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice, jednogłośnie - 9 
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głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.2. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 
realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
 
Zastępca Naczelnika w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że 
zmiana podziału środków na poszczególne zadania wynika z przewidywanego niższego wykonania 
planu w zadaniach: 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - zmniejszenie o kwotę 809 
zł, wynika z rozliczenia zawartych umów w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej 
środków na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych oraz kwot rezerwacji na złożone wnioski, 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – zmniejszenie 
o kwotę 3 784 zł wynika z rozliczenia umów o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki osób niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika zmniejszenie 
o kwotę 407 zł wynika z braku zainteresowania ta forma wsparcia, nie złożono wniosków 
w tym zadaniu. 

Kwotę wynikającą z przesunięć między zadaniami w wysokości 5000 zł przeznacza się na 
dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń i koszt wyposażenia pomieszczeń warsztatu terapii 
zajęciowej – wprowadzenie nowego zadania na kwotę 5000 zł wynika ze złożonego wniosku na 
utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej „Akcent” na 30 osób. 
 
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 ustalenia zadań realizowanych w 2016 r. ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednogłośnie - 9 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.3. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu 
Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: „Stworzenie koncepcji utworzenia Muzeum 
Historii Medycyny i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego w Katowicach". 
 
Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA wyjaśniła, że w związku z koncepcją 
utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji przy Muzeum Śląskim w Katowicach Zarząd 
Województwa Śląskiego zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 2500,00 
zł na realizację zadania pn.: „Stworzenie koncepcji utworzenia Muzeum Historii Medycyny 
i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego w Katowicach". Pomysł lokalizacji na terenie Katowic 
placówki muzealnej upamiętniającej dokonania lekarzy ze Śląska należy uznać, jako niezwykle 
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cenną inicjatywę w kontekście wieloletniej tradycji i osiągnięć medycyny w naszym regionie. Fakt 
utworzenia muzeum spowoduje również poszerzenie oferty muzealnej dla mieszkańców miasta 
i regionu, co przełoży się na promocję miasta. Jednocześnie należy uwzględnić fakt, iż pozostałe 
podmioty tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Górnośląski Związek Metropolitalny, 
Śląska Izba Lekarska, Śląska Izba Aptekarska, Śląski Uniwersytet Medyczny deklarują swój wkład 
finansowy pod warunkiem solidarnego wywiązania się z niego wszystkich sygnatariuszy 
porozumienia. 
 
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 udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację 
zadania pn.: „Stworzenie koncepcji utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w ramach 
Muzeum Śląskiego w Katowicach", jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.4. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 
przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla 
Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2017 r. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA wyjaśnił, że ustawa 
o finansach publicznych przewiduje, że udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych 
zakładów budżetowych powinny być kalkulowane według stawek jednostkowych. Do wyliczenia 
stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na 2017 r. przyjęto całkowitą powierzchnię cmentarzy 
komunalnych znajdujących się na terenie miasta Katowice, zarządzanych przez Katowickie 
Cmentarze Komunalne w Katowicach tj. 398.000 m2. Stawka jednostkowa dotacji zabezpieczy 34,15 
% kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni cmentarzy komunalnych. Pozostałe koszty utrzymania KCK 
będzie pokrywał z przychodów własnych. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał, czy dochody Katowickich Cmentarzy 
Komunalnych utrzymywane zostaną na jednakowym poziomie?  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA wyjaśnił, że dochody 
Katowickich Cmentarzy Komunalnych nieznacznie wzrastają, ale wzrastają również koszty.   
 
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 stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta 
Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych 
w Katowicach na 2017 r., jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
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Ad. 4.5. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakładu 
Utylizacji Odpadów w Katowicach. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA wyjaśnił, że na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, 
zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek. Zgodnie 
z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki budżetowe tworzą, 
łączą, likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Likwidując jednostkę 
budżetową organ ten określa przeznaczenie mienia znajdującego się w jej zarządzenie. Należności 
i zobowiązania likwidowanej gminnej jednostki budżetowej przejmuje urząd odpowiedniej 
jednostki samorządu terytorialnego. Zakład Utylizacji Odpadów oraz Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. są jednostkami, których zakres działalności mieści się w szeroko 
rozumianej gospodarce odpadami, nie stanowią one jednak elementów łańcucha 
technologicznego. Likwidacja jednostki i wniesienie aporem jej majątku do spółki w formie 
zorganizowanego przedsiębiorstwa wpłynie na obniżenie kosztów ogólnych poprzez bardziej 
efektywną organizację zarządzania połączonym podmiotem w stosunku do stanu obecnego, 
urynkowienie zasad działania ZUO ze względu na ulokowanie zakładu w strukturze korporacyjnej 
oraz odseparowanie od budżetu miasta, możliwość oferowania kompleksowej usługi odbioru 
i utylizacji odpadów w szerokim zakresie, zwiększenia wartości aktywów MPGK. W dniu 1 czerwca 
2016 roku Prezydent Miasta Katowice podjął decyzję o przekazaniu aportem majątku Zakładu 
Utylizacji Odpadów w Katowicach na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. Pracownicy likwidowanej jednostki budżetowej staną się z dniem 1 stycznia 2017 roku 
pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach. 
Zmiany organizacyjne w zakresie praw i obowiązków pracowniczych będą stanowiły przejście 
zakładu pracy na innego pracodawcę w trybie art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks 
pracy. 
 
Radny Michał LUTY zapytał ile miasto corocznie dokłada do funkcjonowania Zakładu Utylizacji 
Odpadów w Katowicach.  
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA wyjaśnił, że zależy to 
od poszczególnych lat. Trudno jednak określić ile to dokładnie jest, bo były lata, kiedy Zakład 
wychodził na swoje, były lata, że był na plusie. Obecnie trwa rozbudowa drugiej linii 
technologicznej do spalania odpadów medycznych, która ma być otwarta za dwa lata.   
 
Radna Krystyna SIEJNA zapytała ile zobowiązań i należności przejmie miasto. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA wyjaśnił, że będą to 
faktury, które będą opiewały na pobór prądu, pobór wody i gazu. Na to zostały zabezpieczone 
środki w budżecie.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA dodała, że Zakład jest jednostką budżetową, 
która co do zasady nie powinna mieć zobowiązań. Jeżeli będzie miała zobowiązania, które będą 
wynikały z ksiąg według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. to te kwoty będą bardzo niskie. Zgodnie 
z przepisami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych przy likwidacji jednostki budżetowej 
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wskazuje się, komu przekazujemy majątek, a należności i zobowiązania przejmuje Urząd Miasta. 
Pani Skarbnik podkreśliła, że przekazywane aportem jest zorganizowane przedsiębiorstwo.  
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ dodała w uzupełnieniu, że 
w budżecie miasta Katowice zapisana została na ten cel kwota 94.800,00 zł. To jest kwota, której 
nie powinniśmy przekroczyć, bo to będą tylko te faktury, których Zakład Utylizacji Odpadów nie 
zdąży sfinansować.  
 
Radny Bartosz WYDRA stwierdził, że co do zasadności tego ruchu nie ma żadnych uwag, natomiast 
tam, jest ciągłość projektu z RPO, o którym Pan Naczelnik wspomniał. Czy nie będzie tu problemów 
z dofinasowaniem. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman KUPKA wyjaśnił, że 
z prawnego punktu widzenia to jest zadłużenie gminy. Dysponujemy stosownymi opiniami 
prawnymi w tym zakresie.   
 
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 likwidacji jednostki budżetowej Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach, 
jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.6. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie w sprawie określenia wzorów formularzy, 
warunków i  trybu składania informacji i  deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, 
podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za  
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że zmiana 
uchwały spowodowana jest wprowadzeniem zmian przepisów w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa m.in. dotyczących pełnomocnictw oraz adresu do doręczeń, a także 
uchyleniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu 
postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do 
zastosowania środków egzekucyjnych i uchwaleniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 
grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych. Wobec powyższego 
wprowadzono stosowne zapisy we wzorach formularzy. W niżej wymienionych wzorach formularzy 
dokonano następujących zmian: 

 w informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego oraz 
w informacji w sprawie podatku leśnego: 

 dodano rubrykę o treści „Adres do doręczeń w kraju (należy podać jeśli jest inny niż adres 
zamieszkania)” 

 treść: „Dane o przedstawicielu ustawowym – jeżeli został ustanowiony” zmieniono na treść: 
„Dane osoby reprezentującej Podatnika” oraz 

 dodano rubrykę o treści: 

 „Dane pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony” 
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 „Rodzaj pełnomocnictwa” 

 „Dane przedstawiciela ustawowego jeżeli został ustanowiony” 

 „Adres do doręczeń w kraju pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego” 

 w deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek 
leśny: 

 dodano rubrykę o treści: „Dane osoby reprezentującej podatnika”, w której 
wyszczególniono dane pełnomocnika i rodzaj pełnomocnictwa 

 w informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, 
informacji w sprawie podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji 
na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny 

 treść: ”Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na poinformowanie, w szczególności poprzez 
internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mailem, telefonem, 
faksem, o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności 
pieniężnej, rodzaju i wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu 
niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej 
i mogących powstać kosztach egzekucyjnych” 

 zmieniono na treść: ”Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na poinformowanie, 
w szczególności poprzez: krótką wiadomość tekstową (sms)/e-mail/telefon/faks 
o wykonaniu obowiązku podatkowego” 

Ponadto wprowadzono nowe formularze ZN-1 „Dane o podatnikach”, ZR-1 „Dane o podatnikach” 
oraz ZL-1 „Dane o podatnikach” stanowiące odpowiednio załączniki do formularzy IN-1, IR-1, IL-1, 
które należy wypełnić w przypadku większej liczby podatników. 
  
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy Wydział nadal będzie wysyłał 
powiadomienia w przypadku współwłasności do wszystkich właścicieli.  
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że jest to 
wymóg ustawowy. Gdybyśmy tego nie robili nie moglibyśmy pociągnąć do odpowiedzialności 
solidarnej w przypadku konieczności wyegzekwowania należności w stosunku do drugiego 
z małżonków. Dlatego każdy z małżonków musi otrzymać powiadomienie.   
 
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 określenia wzorów formularzy, warunków i  trybu składania informacji i  deklaracji na 
podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na 
podatek od środków transportowych za  pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.7.  
 
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: 
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 zwiększenie dochodów o kwotę 15.850.338 zł z tytułu: 

 zwrotów podatku VAT z lat ubiegłych – 3.558.346 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (11.606.412 zł) - refundacja 
wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów pn.: 

 "Przebudowa ul.1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej 
w Katowicach - Zawodziu" – 974.637 zł, 

 "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - etap 
II" – 274.392 zł, 

 "Międzynarodowe Centrum Kongresowe"– 10.357.383 zł, 

 dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe w związku z odszkodowaniami za 
zniszczone mienie (5.483 zł), zwrotem kosztów zakupu pomocy edukacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (140 
zł), wpływami z opłat za międzynarodowy egzamin maturalny (85.000 zł) oraz zniszczone 
podręczniki (648 zł), darowizną na realizację projektu edukacyjnego „Alfabet matematyki” 
(8.000 zł), nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty (28.714 zł) i Ministra Edukacji Narodowej 
(17.941 zł) oraz stypendiami Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
(29.928 zł) – 175.854 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn."W poszukiwaniu 
zrozumienia"- 176.980 zł, 

 środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na 
ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 273.500 zł, 

 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu 
pn."Prosperity"- 59.246 zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 592.710 zł z tytułu: 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (360.240 zł) i budżetu państwa (42.381 zł) 
na realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół 
Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" – 402.621 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: 
"Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" – 118.089 zł, 

 środków z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców 
zawodowych – 72.000 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 7.902.126 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Adaptacja budynku przy ul. 
Teatralnej 17,17a i 17b” – 90.000 zł, 

 uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane 
w placówkach oświatowych – 3.656.487 zł, 

 dotacje dla szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne w związku ze 
wzrostem stawek dotacji oraz wzrostem liczby uczniów dotowanych – 1.606.500 zł, 

 zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej Nr 12 w związku ze 
zwrotem kosztów zniszczonych podręczników przez rodziców - 648 zł, 

 naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych ze środków otrzymanych 
odszkodowań - 5.483 zł, 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w formule POWER pn."W poszukiwaniu zrozumienia" – 57.743 zł, 

 przeniesienie mienia Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych do siedziby przy ul. Wita 
Stwosza 7 oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby utworzenia Centrum Usług 
Wspólnych – 37.042 zł, 

 przeprowadzenie międzynarodowego egzaminu maturalnego w III Liceum 
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Ogólnokształcącym z wpłat dokonanych przez uczniów - 85.000 zł, 

 realizację matematycznego projektu edukacyjnego "Alfabet matematyki" w ramach grantu 
"mPotęga" w IV Liceum Ogólnokształcącym ze środków darowizny z Fundacji mBanku - 
8.000 zł, 

 zakup pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w Zespole 
Szkół Nr 2 ze środków otrzymanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej -140 zł, 

 nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty (28.714 zł) i Ministra Edukacji Narodowej (17.941 zł) dla 
wyróżniających się nauczycieli – 46.655 zł, 

 stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 29.928 zł, 

 sfinansowanie usług medycznych - dyżurów lekarskich w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień – 
5.000 zł, 

 sfinansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie społeczne dla 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy – 273.500 zł, 

 podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. poprzez wniesienie 
wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji w związku z budową struktur klubu 
wielosekcyjnego – 2.000.000 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 666.761 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych  (478.329 zł), budżetu państwa (42.381 zł) i wkładu własnego (74.051 zł) – 
594.761 zł, w tym: 

 "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" (EFRR –118.089 zł, 
wkład własny – 52.861 zł) – 170.950 zł, 

 "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 
w Katowicach" (EFS – 360.240 zł, budżet państwa – 42.381 zł, wkład własny – 21.190 zł) 
– 423.811 zł, 

w związku z przeniesieniem środków na lata kolejne, 

 dodatki do wynagrodzeń dla doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy– 72.000 zł. 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 8.022.263 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych. 

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków 
w kwocie 98.201 zł celem: 

 zabezpieczenia środków na utrzymanie i modernizację dróg gminnych m.in. na zakup znaków 
drogowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz farb drogowych (przeniesienie 
między działami) – 72.019 zł, 

 zabezpieczenia środków na funkcjonowanie szkół – w tym zakupu energii, usług, materiałów 
(przeniesienia między działami) – 23.682 zł, 

 pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w celu opracowania koncepcji utworzenia 
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w ramach Muzeum Śląskiego – 2.500 zł. 

Ponadto dokonuje się korekty na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych polegającej na zmniejszeniu środków z dotacji celowej na zadanie „Rozbudowa 
bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej” z przeznaczeniem na zwiększenie środków dotacji celowej 
na zadanie „Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej 
Politechniki Śląskiej” (244.281 zł). 
Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej 
o kwotę 99.600 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu przeznacza się na zakup pomocy 
naukowych (28.400 zł), energii (47.200 zł), podatek VAT (15.000 zł) oraz zakup projektora (9.000 zł). 
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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 zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok, w głosowaniu: 8 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.8.  
 
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 2016-2020 na ich realizację oraz zmian limitów 
zobowiązań: 

 zwiększenie limitów kwot wydatków o 2.385.712 zł przeznaczonych na: 

 realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 221.224 zł: 

 „W poszukiwaniu zrozumienia” - zwiększenie 57.743 zł (w 2016 r.), zwiększenie 120.789 
zł (w 2017 r.), zwiększenie 42.692 zł (w 2018 r.); 

 realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
kwotę 2.090.000 zł: 

 „Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b” - zwiększenie 90.000 zł (w 2016 r.) 
i zwiększenie 2.000.000 zł (w 2017 r.); 

 programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta o kwotę 74.488 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” - zwiększenie 74.488 zł 
(w 2016 r.) - w związku ze zwiększeniem 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 
bieżących unijnych: 

 „Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych 
w Katowicach” - zmniejszenie 423.811 zł (w 2016 r.), zwiększenie 77.647 zł (w 2017 r.), 
zwiększenie 3.427 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 342.737 zł (w 2019 r.); 

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

 „Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych” - zmniejszenie 170.950 zł 
(w 2016 r.) i zwiększenie 170.950 zł (w 2017 r.); 

 zmianie limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji zadań w ramach Wieloletnich 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych: 

 „Rozbudowa bazy laboratoriów Politechniki Śląskiej” - zmniejszenie 244.281 zł (w 2016 r.) 
i zwiększenie 244.281 zł (w 2017 r.); 

 „Przebudowa sieci komputerowej w ramach przebudowy infrastruktury edukacyjnej 
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Politechniki Śląskiej” - zwiększenie 244.281 zł (w 2016 r.) i zmniejszenie 244.281 zł (w 2017 
r.). 

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 bieżących w latach 2017-2020 i wydatków bieżących w latach 2017-2019, w związku 
ze zmianami dokonanymi w ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi, 

 dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych w 2017 roku, wskutek zmian dokonanych 
w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym współfinansowanych funduszami 
strukturalnymi, 

 przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w celu 
zbilansowania budżetu w latach 2017-2020. 

Koryguje się również dane uzupełniające w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 
dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wynikających 
z zawartych umów na realizację projektu (w latach 2016-2020), w związku z podpisaniem umów 
o dofinansowanie projektów. 
 
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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035, 
w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” - pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.9.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części 
wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 
od nieznanego z miejsca pobytu Pana J_ R_ z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu 
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia _/_. 
 
Kierownik Referatu Budynków i Dróg w Wydziale Budynków i Dróg Pani Ilona NYKIEL wyjaśniła, 
że sprawa dotyczy umorzenia należności niezasądzonej w łącznej kwocie 76.093,89 zł 
przysługującej KZGM w Katowicach od dłużnika z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego 
lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia. Całkowite zadłużenie za 
przedmiotowy lokal wynosi 199.311,76 zł. Z uwagi na występujące zaległości KZGM w Katowicach 
wszczął procedurę windykacyjną, w wyniku, której uzyskano kolejne nakazy zapłaty zadłużenia wraz 
z odsetkami oraz kosztami procesu jak również wyrok zaoczny o eksmisję nakazujący opuszczenie 
i opróżnienie przedmiotowego lokalu mieszkalnego, jednocześnie przyznający prawo do lokalu 
socjalnego. Od 2010 r. klucze od przedmiotowego lokalu mieszkalnego były w dyspozycji Komornika 
Sądowego, który działał z ramienia PGNiG S.A. i dokonał komisyjnego demontażu gazomierza za 
zaległości dłużnika wobec Spółki. Podczas demontażu licznika dłużnik nie był obecny, 
w następstwie, czego Komornik przejął pod dozór wszelkie ruchomości znajdujące się 
w mieszkaniu. Z uwagi na fakt, że dłużnik nie interesował się lokalem, o czym świadczyły 
nienaruszone plomby założone przez Komornika, został wymeldowany z mieszkania decyzją 
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administracyjną. W dniu 05.11.2012 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o nadaniu klauzuli 
wykonalności wyrokowi o eksmisję w części dot. kosztów procesu oraz oddalił wniosek 
w pozostałym zakresie. W efekcie czego w dniu 16.01.2014 r. do dłużnika wysłano ofertę zawarcia 
umowy najmu lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy ul. Styczniowej. Ze względu na fakt, 
że umowa najmu ww. lokalu nie została zawarta, KZGM wystąpił z wnioskiem o nadanie klauzuli 
wykonalności wyrokowi o eksmisję w pozostałym zakresie, którą nadano postanowieniem Sądu 
z dnia 26.02.2014r. W dniu 18.12.2014 r. lokal położony w Katowicach przy ul. Tysiąclecia został 
przejęty przez Administrację jednostronnym protokołem zdawczo – odbiorczym. W celu uzyskania 
aktualnego adresu zamieszkania dłużnika w dniu 16.12.2011r. oraz w dniu 15.09.2016r. zwrócono 
się z wnioskiem do MSWiA w Warszawie, natomiast w dniach 04.10.2011r., 24.08.2016r. do 
Krajowego Rejestru Karnego. W odpowiedzi na złożone wnioski otrzymano informację, że nie 
figuruje on w Krajowym Rejestrze Karnym oraz, że brak jest informacji dot. aktualnego adresu 
zamieszkania dłużnika. Z informacji uzyskanej od Komornika wynika, że adresem 
korespondencyjnym dłużnika jest adres zamieszkania jego matki tj. Katowice ul. Chorzowska. 
Korespondencja wysyłana pod ww. adres wraca nieodebrana. W toku prowadzonych czynności 
egzekucyjnych Komornik Sądowy nie zdołał ustalić mienia dłużnika nadającego się do zajęcia, 
wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone z wniosków Zakładu przeciwko dłużnikowi 
zostały umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności. Ponadto, z uwagi na fakt, że w chwili 
obecnej nie jest znane miejsce pobytu dłużnika, koniecznym byłoby ustanowienie kuratora, którym 
może zostać adwokat lub radca prawny. Koszty z tym związane pokryć musiałby KZGM, przy czym 
wysokość wynagrodzenia kuratora jest równorzędna wysokości wynagrodzenia profesjonalnego 
pełnomocnika strony. W powyższej sprawie zachodzi więc uzasadnione przypuszczenie, iż w toku 
postępowania egzekucyjnego nie zostanie zaspokojona wierzytelność przysługująca KZGM 
w Katowicach, a skierowanie kolejnej sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego narazi 
jedynie Zakład na poniesienie dodatkowych kosztów. Wobec powyższego zachodzą przesłanki do 
umorzenia należności niezasądzonej w łącznej kwocie 76.093,89 zł. 
 
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 wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od nieznanego z miejsca pobytu Pana J_ R_ 
z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 
w Katowicach przy ul. Tysiąclecia _/_, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 2. Przedstawienie projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 

2017 rok.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA przedstawiła zebranym prezentację 
multimedialną dotyczącą projektu budżetu na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Katowice na lata 2017-2035 w liczbach i wykresach.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o przybliżenie kwestii wzrostu dotacji o 10 
mln zł. 

file:///C:/Users/Jaglinska/Desktop/Prezentacja1.pdf
file:///C:/Users/Jaglinska/Desktop/Prezentacja1.pdf
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Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że wiąże się to głównie ze wzrostem 
dotacji dla placówek oświatowych. Pani Skarbnik dodała, że związane jest to z działalnością 
niepublicznych placówek oświatowych. Jest tu również wzrost dotacji dla Instytucji Kultury 
Katowice Miasto Ogrodów w związku z faktem, że Katowice są miastem Kreatywnym UNESCO 
w Dziedzinie Muzyki.  
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ dodała w uzupełnieniu, że jeśli 
chodzi o dotacje to nastąpiła również zmiana przepisów w zakresie podmiotów niepublicznych. Do 
tej pory MOPS mógł kupować usługi u podmiotów niepublicznych. Przepis, który się zmienił 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spowodował, że wykreślono zapis 
o możliwości zakupu usług na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. W tej chwili 
wszelkiego rodzaju działalność i współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi oparta będzie 
o dotacje. To powoduje z jednej strony inny sposób rozliczenia, ale też w konsekwencji 
podniesienie wartości zadania i zwiększenie finasowania tych placówek. Do tej pory dopiero, gdy 
zadanie zostało zrealizowane wówczas MOPS płacił za nie, jeśli zadanie nie zostało zrealizowane to 
wówczas nie płacił. W tej chwili dotacja ma nieco inny charakter. Rozliczenie odbywa się na 
zasadzie gotowości do realizowania danego zadania. To spowodowało podrożenie zadań z zakresu 
pomoc społecznej i pomocy rodzinie. Zwiększyło poziom finasowania w formie dotacji, a nieco 
ograniczyło w zakresie zakupu usług. Ponadto są to również dotacje dla klubów sportowych. W tym 
roku było to 5 mln zł, a będzie ponad 9 mln zł.         
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał, co powoduje tak gwałtowny wzrost 
wydatków majątkowych w roku 2017.  
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że w projekcie budżetu zostały 
ujęte zadania unijne o znacznej wartości, których realizacja była zaplanowana w tym roku, ale ze 
względu na to, że są opóźnienia w ogłaszaniu konkursów i uzyskiwaniu decyzji nie ma możliwości 
rozpoczęcia ich realizacji w tym roku. W tym roku planowano już rozpoczęcie realizacji na takich 
zadaniach jak np. węzły przesiadkowe. Nie ma jednak takiej możliwości. Musimy podpisać umowy 
z Komisja Europejską, ponieważ zadania są objęte pomocą publiczną, dlatego nie będzie to umowa 
podpisana z Marszałkiem Województwa, a w tym przypadku właśnie z Komisją Europejską. To 
odsuwa realizacje tych zadań. W związku z tym przeniesienie realizacji na rok 2017 powoduje, że 
znaczna część środków z obecnego budżetu. Oprócz wspomnianych węzłów przesiadkowych są to 
również przebudowy DK nr 81, dwa etapy przebudowy DK nr 87 - inwestycja o łączeni wartości 
ponad 500 mln zł.           
 
Radny Michał LUTY zapytał czy środki unijne to są środki pewne czy niepewne.  
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że w części zadań jest już 
decyzja o dofinasowaniu. Umowy w tym zakresie zostały podpisane na poziomie regionalnym. To 
jest np. Centrum Usług Wspólnych część projektów społecznych. Zadania o znacznej wartości 
czekają jeszcze na decyzje, ponieważ trwa procedura albo formalna, albo merytoryczna, albo jest 
decyzja zarządu, ale umowa będzie musiała zostać podpisana tak jak już wcześniej Pani Naczelnik 
wspominała z Komisją Europejską.     
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ dodała w uzupełnieniu, że na 147 
mln zł, które zostały zaplanowane, jako dotacje unijne to tylko 13,5% wynika z podpisanych umów. 
Reszta jest albo w przygotowywanych wnioskach, albo w tych poddawanych jeszcze weryfikacji. 
Zatem zdecydowana większość to nie są jeszcze pieniądze, co do których mamy pewność, że je 
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otrzymamy. Odpowiednio inna proporcja jest w wydatkach bieżących, gdzie jest zdecydowana 
większość podpisanych umów.    
 
Radny Michał LUTY zapytał czy NOSPR i MCK zostały już rozliczone.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA potwierdziła, że rozliczenie tych inwestycji 
zostało zakończone. W bieżącym roku mieliśmy jeszcze dwie refundacje środków unijnych z tego 
tytułu.   
 
Radna Krystyna SIEJNA zapytała na ile wzrost wydatków bieżących jest spowodowany Programem 
Rodzina 500 Plus oraz zmianami w ZUOS.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że patrząc na przewidywane 
wykonanie w wydatkach bieżących szacuje się, że ten wzrost będzie na poziomie 3,7%.  
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ dodała w uzupełnieniu, że 
z program Rodzina 500 Plus w tym roku był realizowany od kwietnia. Na to miasto dostało 89 mln 
zł. Na dzień dzisiejszy wiemy już, że są to środki niewystarczające do zamknięcia roku. MOPS 
oczekuje na zwiększenie planu na grudzień. Na przyszły rok na program Rodzina 500 Plus Minister 
ustalił kwotę w wysokości 90 mln zł.  Według danych z MOPS niedobór wynosi ponad 23 mln zł 
w planie na 01.01.2017 r., ale budżet państwa w trakcie roku rozdysponowuje rezerwy. Stąd 
możemy się spodziewać, że te środki odpowiednio się zwiększą. Trudno tu zatem zauważyć ten 
wzrost porównując trzy kwartały i rok przy świadomości, że mamy taki niedobór.       
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że ponieważ jest to zadanie 
zlecone to w projekcie budżetu dajemy tyle ile otrzymaliśmy, zatem program Rodzina 500 Plus na 
tą chwilę nie ma skutków finansowych dla budżetu miasta. A jeśli chodzi o ZUOS to następuje 
zmniejszenie dochodów i wydatków z tego tytułu. Zatem to skutkuje tym, że nie będziemy mieć 
wydatków większych od dochodów. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ dodała, że w budżecie w zakresie 
wydatków na ZUOS jest kwota w granicach 6 mln zł, a w dochodach ponad 5 mln zł. W całości 
rozliczeń przy pewnych uwarunkowaniach np. wpłat jednorazowych takiej wyraźnej różnicy nie 
zaznacza się.   
    
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że pomijając te dwie kwestie, czyli program Rodzina 500 Plus, 
która ma duży wpływ na pozycję wydatków bieżących oraz kwestię ZUOS wydatki bieżące i tak 
wzrosną w roku 2017.     
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że wydatki bieżące 
można rozpatrywać w zakresie zadań własnych i zadań zleconych. Odejmując zadania zlecone, 
które de facto powinny finansować się z dotacji, zatem ich wynik jest zerowy, wzrost wydatków 
bieżących w zadaniach własnych jest o 60 mln zł.      
 
Radny Michał LUTY zapytał, co w sytuacji, gdy miasto nie dostanie dodatkowych środków 
z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus. Czy w takiej 
sytuacji miasto musi uruchomić własne środki?  
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Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że jeśli chodzi o zadania zlecone to 
generalnie miasto powinno je realizować i realizuje je poprzez dofinasowanie z własnych środków. 
Niemniej jednak zarówno NIK jak i RIO twierdzą, że jest to przekroczenie dyscypliny finansów 
publicznych.   
 
Radny Michał LUTY zapytał czy miasto otrzymuje zwrot z budżetu państwa wydatkowanych na te 
zaliczkowane zadania środków. Pan radny podkreślił, że chodzi mu głównie o środki na program 
Rodzina 500 Plus.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że nie zawsze. W przypadku 
programu Rodzina 500 Plus na chwilę obecną jest on realizowany w ramach tych środków, które 
miasto otrzymuje z budżetu państwa. Nie są to jednak środki wystarczające. Pani Skarbnik wyraziła 
nadzieję, że rząd podoła jednak temu zadaniu w zakresie możliwości dofinasowania. Jeśli miasto 
nie będzie miało dotacji to nie dofinansuje zadania tylko, jakie to będzie miało odium społeczne. To 
jest kwestia wyborów politycznych. Jeśli miasto cokolwiek dofinansuje w zakresie zadań zleconych 
może występować do sądu o zwrot poniesionych kosztów. Takie postepowanie w zakresie 
gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa miasto już toczyło z pozytywnym skutkiem.        
 
Radny Maciej BISKUPSKI zwrócił uwagę na akcję ogłoszoną przez miasto Sosnowiec mającą 
zachęcić do składania przez mieszkańców zeznań podatkowych w Sosnowcu. Skusić ma ich loteria, 
w której główną wygraną jest fiat panda. Pytając o taką możliwość w Katowicach Pan radny 
usłyszał, że nie byłoby to do końca solidarne i fair w stosunku do pozostałych miast aglomeracji 
śląskiej. W sytuacji, gdy Sosnowiec podjął taką akcję i robi to jako pierwszy Pan radny zapytał czy 
nie warto by było w Katowicach również taką inicjatywę podjąć. W Katowicach mieszka 
kilkadziesiąt tysięcy ludzi więcej niż w Sosnowcu. Mielibyśmy również wytłumaczenie skoro 
Sosnowiec, jako pierwszy taką kampanię zrobił to, dlaczego Katowice nie miałyby zachęcić ludzi, 
którzy korzystają z funkcji naszego miasta do tego, aby tutaj się rozliczyli. Pieniądze zostałyby tutaj, 
przez co być może udałoby się zwiększyć dochody gminy.        
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że odbyło się już wiele rozmów 
w tym zakresie. Jednak nasza polityka jest solidarna, jest przecież ustawa metropolitalna. Mamy 
ambicje być stolicą metropolii. Zdaniem Pani Skarbnik Sosnowiec wykazał się wyjątkową 
niesolidarnością. Tymczasem polityka miasta Katowice ma na celu zachęcić do mieszkania 
w Katowicach, a przez to do rozliczania się w naszym mieście. Pani Skarbnik dodała, że nagrody 
rzeczowe wcale nie gwarantują, że podatnik już zawsze będzie się rozliczał w danym mieście. Może 
przechodzić z miasta do miasta za nagrodą. Nam zależy na trwałym związaniu ludzi z naszym 
miastem.             
 
Radny Maciej BISKUPSKI zapytał czy w kontekście budowania tej świadomości nie watro podjąć 
jakiejś inicjatywy. Pan radny stwierdził, że popiera ambicje metropolitalne miasta Katowice.    
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że władze miasta chcą iść 
w kierunku budowania świadomości, a to m.in. przedstawienie w jak najbardziej przejrzysty 
sposób, na co wydatkowane są pieniądze z budżetu miasta. Dobrze by było, by wszystkie usługi 
były skalkulowane, tak jak to jest w państwach skandynawskich, że tyle ta usługa kosztuje, tyle 
dokłada miasto z budżetu czy z PIT, tyle środków jest z dotacji.     
 
Radny Witold WITKOWICZ podziękował radnemu Biskupskiemu za wsparcie jego pomysłu, który 
już dwukrotnie przedstawiał, czyli PIT w Kato. Zdaniem Pana radnego jest to kluczowa sprawa. Pan 
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radny stwierdził, że nie zgadza się ze stanowiskiem Pani Skarbnik, że Katowice zachowują się 
niesolidarnie. Katowice ponoszą szereg kosztów związanych z kluczową pozycją metropolitalną 
w regionie m.in. wydatki na komunikację. Zdaniem Pana radnego taka akcja promocyjna już od 
dawna w mieście powinna funkcjonować, właśnie ze względu na szczególny charakter naszej 
aglomeracji.  W tym kierunku kilka lat temu próbowaliśmy pierwszy raz, a w ubiegłym roku drugi 
raz przeforsować ten pomysł. Odpowiedź ciągle jest negatywna. Kolejnym argumentem za taką 
akcją promocyjną jest obecność obcokrajowców w Katowicach. To są pracownicy korporacji, którzy 
są przerzucani pomiędzy jedną korporacją, a drugą i nie wiadomo gdzie oni się rozliczają. Część 
pewnie w Katowicach, ale pozostali w poprzednim miejscu zamieszkania. Należy się zastanowić nad 
akcją promocyjną, która by zachęcała do rozliczania się w Katowicach.  Nie chodzi tu tylko o osoby 
mieszkające na terenie naszego miasta, chodzi również o osoby, które tu tylko pracują, a mieszkają 
w miastach ościennych ze względu na ceny nieruchomości. Niejednokrotnie są to osoby w dalszym 
ciągu bardzo mocno związane z Katowicami.  
 
Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że zgadza się ze stanowiskiem sowich przedmówców. Jest wielu 
katowiczan, którzy przeprowadzają się na granicę miast ościennych, czują się dalej katowiczanami, 
ale nie wiedzą, że mają możliwość mieszkając np. w Mikołowie rozliczać się w Katowicach. Ludzie ci 
dalej korzystają z ośrodków kultury w Katowicach, z różnych zajęć oferowanych przez nasze 
placówki. Zdaniem Pana radnego warto się nad tym zastanowić. Ludność, która ubywa z miasta to 
niekoniecznie są tylko ludzie, którzy wracają do swoich rodzinnych miejscowości. Są to w dużej 
mierze mieszkańcy Katowic, którzy migrują do miast ościennych, ze względu na to, że cena metra 
kwadratowego nieruchomości, które sprzedaje np. DOMBUD S.A. w Katowicach, a Rudzie Śląskiej 
czy w Mikołowie jest znacząco niższa. To są ludzie związani z Katowicami i oni z sentymentu być 
może rozliczaliby się w Katowicach. Odnoszac się do kwestii wnoszenia przez miasto Katowice 
opłaty – Janosikowego Pan radny zauważył, że wynosi ono 32 mln zł. Pan radny stwierdził, że są też 
gminy bogatsze od Katowic, które tego Janosikowego nie płacą, albo płacą mniej. Pan radny 
zapytał, z czego to wynika?           
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że to, że mieszkańcy mogą się 
rozliczać w Katowicach jest popularne. Zarówno Warszawa, Kraków jak i Wrocław robiły takie akcje, 
że z miastem, z którym identyfikują się mieszkańcy można rozliczyć podatek. Zdaniem Pani Skarbnik 
problem jest w tym, że w Urzędach Skarbowych muszą wykazać, że to centrum bytowe jest w tym 
mieście, w którym się chcą rozliczać. Pani Skarbnik stwierdziła, że promocyjnie miasto Katowice już 
trochę zrobiło w tym zakresie. Pani Skarbnik stwierdziła, że miasto planuje podjęcie działań w tym 
zakresie, ale kwestia nagród rzeczowych to nie jest dobry pomysł. Jeśli chodzi o kwestię 
Janosikowego to miasto Katowice nie płaci go od gminy tylko od powiatu. W miastach Unii 
Metropolii Polskich 8 płaci Janosikowe właśnie od zadań powiatowych. Tak są skonstruowane 
przepisy prawa.   
 
Radny Borys PRONOBIS zapytał czy wzrost dochodów z podatku od nieruchomości wynika 
z większej ilości biurowców, sklepów i mieszkań?   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA potwierdziła, że są to te obszary oraz jest to 
kwestia odrabiana zaległości. Podejmowane są działania by żadne dochody nie ubywały z budżetu 
miasta. Zgodnie z przepisami organ do 5 lat wstecz ma prawo dochodzić należności. Według stanu 
na dzień dzisiejszy mamy te zaległości już 3 letnie.   
 
Radny Borys PRONOBIS zapytał ile z tych 40 osób, które kilka lat temu zatrudniono zostało 
w Urzędzie.   
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Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że nie ma takich danych. Tak jak już 
wcześniej wspomniała rotacja w tej grupie jest, bowiem bardzo duża. Bardzo dużo z tych osób, 
które u nas zdobyło doświadczenie w finansach publicznych przeszło do innych miasta, nawet na 
kierownicze stanowiska.    
 
 Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że być może warto by rozważyć podniesienie uposażenia dla 
osób, które generują dochód dla gminy po to by nie przechodziły do innych urzędów, a zdobyte 
doświadczenie wykorzystywały w pracy w Urzędzie Miasta Katowice.   
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że Urząd też pozyskuje 
doświadczonych pracowników z innych miast.   
 
Radny Borys PRONOBIS zauważył, że w ciągu najbliższych trzech lat miasto będzie zaciągało kredyt 
z EBI w wysokości 165 mln zł, z tego 49,7 mln zł pójdzie na deficyt za 2014 rok. Pan radny zapytał, 
na co planujemy wydać te pozostałe 115 mln zł.    
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że miasto nie może zaciągać kredytu 
na wydatki bieżące tylko i wyłączenie na zadania inwestycyjne. Zgodnie z ustawą zaciągamy kredyty 
na pokrycie deficytu. Większość zadań, które będą finansowane z tego kredytu to zadania 
wspófinansowane środkami unijnymi.    
 
Radna Małgorzata SMOLEŃ stwierdziła, że lwia część budżetu stanowią przychody z podatku PIT 
ponad 400 mln zł i ponad 60 mln zł z podatku CIT. Każde miasto robi wszystko by podatników mieć 
jak najwięcej. Miasto Katowice zdaniem Pani radnej będzie musiało wejść w projekty w celu 
pozyskania mieszkańców. Mieszkańcy będą uciekali do miast ościennych, które staną się 
sypialniami. Z CIT miasto nigdy nie będzie miało takiego przychodu do budżetu jak ma z PIT. Pani 
radna stwierdziła, że powinno się postawić na edukację, na uświadomienie mieszkańcom, co z tego 
będą mieli. Pani radna podkreśliła, że miasto Katowice ma puste mieszkanie. Powinno zatem te 
mieszkania zaktywizować wchodząc np. w program ze studentami, proponując im, że po 10 latach 
zamieszkiwania będą mogli wykupić sobie mieszkanie. Należy zatem zachęcić ludzi by chcieli 
mieszkać w Katowicach. Musimy również pomyśleć o ekologii. Miasto podejmuje szereg działań 
w tym zakresie, ale zdaniem Pani radnej to za mało. Dziś jest moda na ekologiczną żywność i na 
czyste powietrze. Katowice mają aspiracje metropolitalne. Ciągle się rozwijają i zmieniają. Zdaniem 
Pani radnej należy podjąć takie działania żeby ludzie, którzy odwiedzają nasze miasto chcieli w nim 
zostać, zamieszkać, przez co będą większe wpływu do budżetu.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że jeśli chodzi o zamieszkanie 
w Katowicach to dziś jest oddanie I etapu mieszkań na wynajem, które można było pozyskać 
w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego dla prywatnych deweloperów. Nie przyszło to łatwo. 
Miasto bardzo mocno o to lobbowało, by Katowice się na tej mapie Banku Gospodarstwa 
Krajowego znalazły. Kolejnym etapem jest program Mieszkanie Plus. W ramach tego programu 
chcemy uruchomić dodatkowe projekty chociażby inicjatywa w kreowaniu start-upów, wszystko dla 
pozyskania młodych mieszkańców. W zakresie ekologii również. Ma to swoje odniesienie zarówno 
w WPF jak i w budżecie. Władze miasta robią bardzo dużo by trendy demograficzne, które 
wskazywaliśmy faktycznie zatrzymać, a potem odwrócić na korzyść miasta.                  
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał jak wygląda sprawa dofinasowania 
ogrzewania na proekologiczne. W tym roku środków wystarczyło do połowy roku. Jak to wygląda 
w budżecie przyszłorocznym.    
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że kwota wynosi 9,2 mln 
zł. To jest wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 4 mln zł. To są założone środki z kar i opłat 
za korzystanie ze środowiska oraz dotacja z WFOŚiGW.     
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że do tej pory na likwidację niskiej 
emisji miasta mogły się strać tylko i wyłącznie o pożyczki na wspomożenie. Teraz w programie 
WFOŚIGW jest instrument, który pozwala na pozyskanie dotacji. Chcemy pozyskać środki na ten 
cel.   
 
Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że warto pamiętać, że jak będziemy pozyskiwać młodych, 
mobilnych mieszkańców, nie zapomnieli oni się rozliczyć się w Katowicach. Pan radny stwierdził, że 
w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zapisane zostało na przygotowanie 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe 9.685.000 zł. Pan radny zapytał, na które konkretnie 
projekty przeznaczone będą te środki.     
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ stwierdziła, że przedsięwzięcie pn. 
przygotowanie terenów znajduje swoje odniesione w załączniku Wieloletnich Zadań 
Inwestycyjnych. Jeśli chodzi o dofinasowanie TBS to jest to kwota 2 mln zł w dziale 700 Gospodarka 
mieszkaniowa.    
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA dodała, że miasto przy każdych inwestycjach 
jest zobowiązany zabezpieczyć infrastrukturę. W przypadku programu Mieszkanie Plus jest to ul. 
Gospodarcza, na którą w budżecie mamy zaplanowanej środki na realizacje infrastruktury.      
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że w części dotyczącej 
przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe oprócz wspomnianej ul. Gospodarczej, 
której pierwszy etap to przygotowanie dokumentacji projektowej, na która przeznaczono 800 tys. 
zł, a łącznie w kolejnych latach będzie to 13 mln zł na układ drogowy z infrastrukturą techniczną, 
jest również kwestia związana z realizacją drogi przy ul. Leopolda dla inwestycji realizowanej przez 
TBS. Dokończenie realizacji układu drogowego w rejonie ul. Sławka to również inwestycja TBS. Dwie 
inwestycje, które realizuje Wydział Inwestycji to połączenie ul. Kaskady i ul. Gen. Grota – 
Roweckiego, a druga związana z osiedlem Franciszkańskim – dokończenie układu drogowego. 
W planie mamy również środki zabezpieczone na realizację układu drogowego w rejonie ul. 
Szybowcowej dla skomunikowania osiedla przy ul. Lotnisko. Tutaj oczekujemy na dokumentację 
inwestora zewnętrznego. Ponadto są jeszcze drobne środki na uregulowanie spraw terenowo – 
prawnych z pozostałych inwestycji z lat wcześniejszych.            
 
Radny Michał LUTY w kwestii proekologicznego ogrzewania stwierdził, że jeśli ludzie nie są 
wystarczająco zamożni to na niewiele się to zda. Ludzie nie będą palić gazem, a w jak najtańszy 
z możliwych sposobów. Odnosząc się do kwestii płacenia podatku w Katowicach Pan radny 
stwierdził, że jest to bardzo delikatna sprawa. Trudno porównywać tu sytuację Warszawy, Krakowa, 
Wrocławia z Katowicami. Sytuacja Katowic to nie tylko kwestia mieszkańców, ale również różnych 
władz, które mają spory wpływ na to jak Katowice są postrzegane i traktowane. Pan radny 
stwierdził, że inne miasta patrzą na Katowice krzywo przez pryzmat sukcesów naszego miasta. Pan 
radny przytoczył przykład Centrum Nauki Kopernik.       



- PROJEKT - 

22 
 

Pan Grzegorz ŻĄDŁO – katowice24.info odnosząc się do dyskusji dotyczącej płacenia podatków 
w Katowicach stwierdził, że mieszkając przez 15 lat w Katowicach nie płacił tu podatków, ponieważ 
nie miał świadomości tego, że jest taka możliwość. Dowiedział się o takiej możliwości czytając tekst 
o Poznaniu, który robił kampanię, że nie trzeba się meldować w mieście by płacić w nim podatki. 
Zatem kampania uświadamiająca mieszkańcom, że nie musza się przemalowywać, bo im się nie 
chce, bo nie wiedzą czy będą tu mieszkać do końca życia byłaby bardzo wskazana. Można by ją było 
rozpocząć od wszystkich biurowców w Katowicach. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy tu mieszkają, 
a przyjechali z innych miast. Oni się tu nie meldują, ale tutaj mieszkają. Pan redaktor stwierdził, że 
w Urzędzie Skarbowym nikt nie pytał go o to, gdzie ma centrum bytowe. Zatem nie jest to żaden 
problem tylko nikt o tym nie myśli. Pan redaktor zwrócił uwagę na kwestię karty warszawiaka, którą 
każdy, kto płaci w Warszawie podatek może sobie wyrobić. Karta ta uprawnia go do tańszego biletu 
miesięcznego i do innych zniżek w instytucjach miejskich. Zdaniem Pana redaktora w Katowicach 
można by zacząć od udogodnień w instytucjach miejskich. Pewnie per saldo wyszłoby na plus przy 
pozyskaniu kilku tysięcy nowych podatników, delikatne zniżki na lodowisko to są grosze, a skutek 
wizerunkowy i praktyczny byłby lepszy. Kampania uświadamiająca ludziom, że nie muszą się 
przemeldować, a mogą płacić w Katowicach podatki na pewno by się przydała.             
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zamknął dyskusję 
w tym punkcie porządku obrad. 
 
Ad. 5. Korespondencja. 
 
Ad. 5.1. Pisma z dnia 19.10.2016 r. i 20.10.2016 r. dotyczące zainstalowania w miejscach 

bytowania kotów wolnożyjących, ocieplanych domków.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym pisma dotyczące 
zainstalowania w miejscach bytowania kotów wolnożyjących, ocieplanych domków. 
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentów i przyjęła je do wiadomości.  
 
Ad. 5.2. Odpowiedź na wniosek Komisji dot. informacji nt. przyszłości spółki Szpital Murcki Sp. 

z o.o. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek Komisji 
dot. informacji nt. przyszłości spółki Szpital Murcki Sp. z o.o 
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości.  
 
Ad. 6. Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił uwagę na fakt, że wraz z porządkiem obrad 
dzisiejszej Komisji otrzymali Państwo radni projekt planu pracy Komisji Budżetu ma 2017 rok. 
Projekt został Państwu radnym przesłany również w wersji elektronicznej. Pan Przewodniczący 
poprosił o składanie propozycji do planu do Biura Rady Miasta, albo przygotowanie ich na kolejne 
posiedzenie w dniu 12 grudnia br.        
 
Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, 
iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/17.11.2016/CCF20161114_0001.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/17.11.2016/CCF20161114_0001.pdf
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER podziękował Radnym za aktywność podczas obrad 
Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie wyczerpujących 
wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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