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BRM.0012.3.9.2015.KJ  
 
 
Protokół Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
 
Data posiedzenia: 22.10.2015 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. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA 
2. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA  
3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 
4. Zastępca Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA 
5. Kierownik Referatu Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej w Wydziale Edukacji 

Pani Ewelina ULFIG - BAŃKOWSKA  
6. Główny Specjalista w Referacie Planowania, Analiz i Sprawozdawczości Finansowej 

w Wydziale Edukacji Pani Beata OCIEPA 
7. Naczelnik Wydziału Informatyki Pan Andrzej NORAS 
8. Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam KOCHAŃSKI 
9. Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara LAMPART 
10. Inspektor w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych Pani 

Marta CHMIELEWSKA  
11. Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS  
12. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ – TRZĘSIMIECH 
13. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław CYGAN 
14. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pani 

Mirosława STACHURA – JELEŃ 
15. Dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów Pan Piotr ZACZKOWSKI 
16. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach Pani Anna TREPKA 
17. Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Pan Mieczysław WOŁOSZ 
18. Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Katowicach Pan Andrzej MALARA 
19. Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 

w Katowicach Pan Władysław SPYRKA  
20. Członek Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 

w Katowicach Pan Andrzej CEBULA  
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21. Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Administracyjnych Katowickich Wodociągów 
S.A. w Katowicach Pan Stanisław KRUSZ  

22. Przedstawiciel  Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach Pan Dariusz PAWŁOWSKI 
23. Prezes Zarządu Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach Pan Krzysztof ZACZEK  
24. Prezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

w Katowicach Pan Janusz OLESIŃSKI  
25. Wiceprezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

w Katowicach Pani Agnieszka KOZIEŁŁO-POKLEWSKA  
26. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach 

Pani Helena ULANOWSKA  
27. Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych i Inwestycyjnych 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach Pan Paweł 
CYGANEK  

28. Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach Pan Wojciech CYGAN  
 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta Katowice za 2014 

rok. 
3. Opiniowanie projektów uchwał. 

3.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz 
w budżecie miasta Katowice na 2015 rok. 

3.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 

3.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie 
wyznaczeni inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice. 

3.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 
1945r. położonych w obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji. 

3.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie promocji Miasta Katowice 
jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A w 2016 
roku. 

3.6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach od Pani A R, Pani A R oraz Pana K R z tytułu korzystania z 
uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zabrskiej 
wraz z autopoprawką. 

3.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach od Pana J P, Pani K P, Pana K P, Pana M P oraz Pana J P z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 
ul. Francuskiej. 

3.8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na 
umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach od Pani B S z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego 
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gawliny w Katowicach. 
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3.9. 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 2016 r. 

3.10. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub 
jednostkom organizacyjnym miasta Katowice. 

4. Korespondencja. 
4.1. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 

i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach 
w sprawie zaplanowania w budżecie miasta Katowice środków finansowych na potrzeby 
zagwarantowania podwyższonego dodatku za wychowawstwo w placówkach oświatowych 
prowadzonych przez miasto Katowice.  

4.2. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 
i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach 
o przyjęcie w pracach nad budżetem miasta wniosku 
o zagwarantowanie dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzenia 
pracowników administracji zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
miasto Katowice.  

4.3. Wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów o ujęcie 
w planie budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.  

4.4. Pismo dotyczące udzielenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji 
w wysokości 300.000,00 zł Start Managment Piotr Gerber przeznaczonej na pokrycie 
kosztów zadania pn. Katowice - Szopienice, Walcownia Cynku (pocz.XX w.): remont 
i konserwacja elewacji, renowacja okien oraz montaż instalacji sygnalizacji pożaru.  

5. Wolne wnioski. 
 
________________________________________________________________________________  
 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości 
oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  
 
Komisja bez uwag przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Projekt protokołu Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 10.09.2015 r. był dostępny 
do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta 
Katowice w zakładce Komisja Budżetu Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa 
radnych poddał projekt protokołu Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 10.09.2015 
r. pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta został przyjęty jednogłośnie – 8 głosów „za”. 
 
Ad. 2. Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta Katowice za 

2014 rok. 

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/22.10.2015/Sprawozdanie%20z%20dzia%c5%82alno%c5%9bci%20Sp%c3%b3%c5%82ek%20prawa%20handlowego%20z%20udzia%c5%82em%20miasta%20Katowice%20za%202014%20rok.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/22.10.2015/Sprawozdanie%20z%20dzia%c5%82alno%c5%9bci%20Sp%c3%b3%c5%82ek%20prawa%20handlowego%20z%20udzia%c5%82em%20miasta%20Katowice%20za%202014%20rok.pdf
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że materiał który wpłynął do Komisji 
jest bardzo obszerny, obejmuje informacje przedłożone przez wszystkie spółki nie tylko te 
z większościowym udziałem miasta Katowice. Wobec powyższego Pan Przewodniczący zwrócił się 
z prośbą o uszczegółowienie niniejszego sprawozdania przez obecnych na posiedzeniu Prezesów 
Zarządów Spółek.  
 
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Pan 
Andrzej MALARA wyjaśnił, że Spółka jest w ciągu rozwojowym i inwestycyjnym. Ma bardzo 
ambitne plany, które systematycznie realizuje. Jeśli chodzi o kondycje finansową to za 2014 roku 
firma osiągnęła bardzo dobry wynik. Ten wynik jest potrzebny do realizacji wspomnianych działań 
inwestycyjnych. Zabezpiecza on rentowność w granicach 6%. Płynność w firmie jest na bardzo 
wysokim poziomie. To jest fundament dla działania spółki. MPGK zatrudnia obecnie 408 osób. To 
jest wzrost w stosunku do poprzedniego roku o prawie 50 osób. Zatem działania prospołeczne, 
ekonomiczne, inwestycyjne pozwalają firmie sprawnie funkcjonować.    
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o przybliżenie działalności Zakładu Odzysku 
i Unieszkodliwiania Odpadów polegającej na przetwarzaniu odpadów w paliwo alternatywne.  
 
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Pan 
Andrzej MALARA wyjaśnił, że jest to nowoczesny zakład służący do przetwarzania odpadów 
w paliwo alternatywne, które jest sprzedawane do cementowni czy zakładów ciepłowniczych. 
Paliwo to produkowane jest o różnej kaloryczności, która pozwala ten odpad w cenie od 20-50 zł. 
Jest to zatem jednoczesne pozbywanie się odpadów wraz z ich zagospodarowaniem.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że z wypowiedzi Pana Prezesa wynika, że 
zakład przygotowuje tylko paliwo, a kto inny go spala. Pan Przewodniczący odnosząc się do usług 
świadczonych przez Spółkę zapytał czy MPGK prowadzi również dla innych podmiotów jakieś 
usługi, które dają Spółce dodatkowe pieniądze.     
 
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Pan 
Andrzej MALARA wyjaśnił, że Spółka posiada jedną z większych w Polsce stacji diagnostyki 
pojazdów. Ta forma działalności generuje zyski dla spółki.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy MPGK świadczy również usługi na 
terenach innych gmin.  
 
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Pan 
Andrzej MALARA wyjaśnił, że zanim została znowelizowana ustawa i wszedł w życie system gminy 
MPGK świadczyło usługi na rzecz Siemianowic Śląskich, Rudy Śląskiej, Chorzowa. Obecnie z uwagi 
na system gminny działalność spółki jest skupiona na mieście Katowice.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie działalności 
Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach. 
 
Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach 
Pan Władysław SPYRKA wyjaśnił, że Spółka realizuje inwestycje w zakresie modernizacji kanalizacji 
zarówno sanitarnej jak i deszczowej w mieście. Realizuje to przy pomocy środków pomocowych. 
Spółka złożyła trzy wnioski o dofinansowanie. Podpisano łącznie dwie umowy na dofinansowanie 
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projektów oraz umowy do dopłat do oprocentowania odsetek od kredytu bankowego. W czerwcu 
2014 roku zakończyła się realizacja pierwszego wniosku o dofinansowanie. Obecnie kończony jest 
zakres drugiego wniosku. W ramach realizacji projektów wybudowana została kanalizacja 
sanitarna, deszczowa oraz zmodernizowane dwie oczyszczalnie ścieków. Wartość inwestycji to 
około 450 mln zł.  W projekcie budujemy i modernizujemy około 160 km kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz dwie oczyszczalnie ponad 20 przepompowni ścieków. Wynik finansowy za rok 
2014 jest dobry również z zyskiem. Spółka przygotowuje się do kolejnych rozdań w kolejnej 
perspektywie finansowania.           
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o przybliżenie aktualnego stanu sporu Spółki 
z POLAQUA Sp. z o.o. Pan Przewodniczący zapytał również, na jakim etapie jest przygotowanie 
zasad wprowadzających opłaty za odprowadzanie wód opadowych.  
 
Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach 
Pan Władysław SPYRKA wyjaśnił, że POLAQUA Sp. z o.o. była największym wykonawcą na 
projektach objętych pierwszym wnioskiem o dofinansowanie.  Realizował większość zadań 
w rejonie GIGABLOKU jak również na Panewnikach. W sierpniu 2012 roku wypowiedzieliśmy tej 
spółce cztery projekty w GIGABLOKU z uwagi na to, że nie realizowali inwestycji terminowo. 
Kłopoty były ogólnie znane. Szczególnie takim jaskrawym przykładem była ul. 1-go Maja, gdzie na 
dwóch projektach przez dwa lata nie rozpoczęli inwestycji doprowadzając do tego, że utraciliśmy 
pozwolenie na budowę na te zadania. W konsekwencji tego musieliśmy wznawiać pozwolenia.  
W maju 2013 roku wypowiedzieliśmy tej spółce umowę dla pozostałych zadań, ponieważ nasze 
działanie z sierpnia 2012 roku pozostało bez odzewu.  W związku z powyższym naliczyliśmy kary 
umowne, wstrzymaliśmy płatności do czasu rozliczenia.  POLAQUA Sp. z o.o. uważa, że poniosła 
szkodę. Wobec powyższego skierowali sprawę do sądu. Obecnie toczą się dwa postępowania. 
Jedno dotyczy zlewni GIGABLOK drugie Panewnik. W dniu wczorajszym odbyła się ostatnia część 
rozprawy dotyczącej zlewni GIGABLOK. 7 grudnia Sąd będzie decydował o dopuszczeniu 
dokumentów do analizy. Jeśli uzna za stosowne będzie powoływał biegłych. Natomiast namawia 
nas byśmy podjęli na nowo negocjacje i porozumieli się. Spraw jest bardzo trudna i złożona. Jaki 
będzie efekt to trudno przewidzieć.  
 
Pierwszy Wiceprezydenta Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA odnosząc się do kwestii 
wprowadzenia opłat za odprowadzanie wód gruntowych wyjaśnił, że Prezydent Miasta powołał 
specjalny zespół roboczy dedykowany temu zagadnieniu, który działa pod przewodnictwem Pana 
Wiceprezydenta Mariusza SKIBY. W skład tego zespołu wchodzą przedstawiciele kilku wydziałów 
Urzędu Miasta, spółek miejskich oraz MZUiM. Tematem są generalnie kwestie związane 
z uporządkowaniem zagadnienia związanego z gospodarowaniem wodami opadowymi 
i funkcjonowania instalacji odprowadzającej te wody. Jednym z elementów jest również kwestia 
wprowadzenia ewentualnych opłat za odbieranie i wprowadzanie do kanalizacji wód deszczowych. 
W ciągu najbliższych dwóch-trzech miesięcy powinna być znana rekomendacja zespołu dla 
Prezydenta Miasta. Jeżeli Pan Prezydent zaakceptuje przedłożone stanowisko i podejmie decyzję 
w tym zakresie Rada zostanie o tym bezzwłocznie poinformowana.           
  
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie działalności 
Katowickich Wodociągów S.A.  
 
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Administracyjnych Katowickich Wodociągów S.A. 
w Katowicach Pan Stanisław KRUSZ wyjaśnił, że sytuacja finansowa spółki jest dobra. W rachunku 
zysków i strat pod pozycją pozostałe przychody operacyjne zanotowano kwotę 51 mln zł. Co wynika 
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z faktu, że nastąpiło umorzenie opłat podwyższonych. Katowickie Wodociągi S.A. podlegają pod 
ustawę o ochronie środowiska i zgodnie z jej zapisami w sytuacji, gdy odprowadza się 
nieoczyszczone ścieki do środowiska to nalicza się tzw. opłaty podwyższone, które stanowią 500% 
opłaty podstawowej. Jednocześnie w sytuacji, gdy wykonuje się określone inwestycje, a dana 
inwestycja znalazła się w krajowym programie ochrony środowiska i zostanie inwestycja wykonana 
w określonym terminie wówczas Marszałek Województwa umarza te podwyższone opłaty. W roku 
2014 mieliśmy takie dwa umorzenia. Jedno dotyczyło potoku Bolina na 35 mln zł. Drugie rzeki Rawy 
na około 13 mln zł. Zatem umorzenie to wynosiło ponad 45 mln zł. Pozycja ta znalazła się 
w pozostałych przychodach operacyjnych Spółki.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  zapytał czy w tym roku przewiduje się podwyżkę cen 
wody.  
 
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Administracyjnych Katowickich Wodociągów S.A. 
w Katowicach Pan Stanisław KRUSZ wyjaśnił, że jeśli chodzi o ceny wody to nie planujemy żadnych 
podwyżek.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy analogiczna sytuacja będzie w przypadku 
ścieków? 
 
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Administracyjnych Katowickich Wodociągów S.A. 
w Katowicach Pan Stanisław KRUSZ wyjaśnił, że jeśli chodzi o ścieki to w tym zakresie musimy się 
porozumieć z KIWK Sp. z o.o. ponieważ Spółka ta ma bardzo dużo inwestycji.   
 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA wyjaśnił, że Pan Prezydent będzie 
rekomendował Radzie rozwiązanie optymalne z punktu widzenia interesów mieszkańców i kondycji 
finansowej spółek oraz ich możliwości inwestycyjnych w dłuższym horyzoncie czasowym.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie działalności 
Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach. 
 
Prezes Zarządu Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach Pan Krzysztof ZACZEK wyjaśnił, że Spółka 
działa od dwóch lat w strukturze organizacyjnej spółki prawa handlowego. W stosunku do wyników 
finansowych osiąganych, jako SP ZOZ starta został obniżona o ponad 50%. Spółka została 
wyposażona w cały majątek w tym nieruchomości, którymi wcześniej dysponował szpital miejski 
jako SP ZOZ stąd nastąpił wzrost amortyzacji o ponad 350%. Pomimo tego ten wydłużony rok 
obrotowy trwający 14 miesięcy Szpital zamknął stratą na poziomie prawie 3 mln zł. Z tego prawie 2 
mln zł to koszt amortyzacji. W związku z tym rzeczywista strata finansowa była poniżej 1 mln zł. 
Sytuacja finansowa Szpitala nie jest dobra. Na szpitalach bardzo mocno odbijają się wszelkiego 
rodzaju czynniki makroekonomiczne takie jak wzrost płacy minimalnej, zmiany kursów w związku 
z zakupem leków, w tej chwili również podwyżki dla grupy zawodowej pielęgniarek i idące za tym 
roszczenia innych grup zawodowych. Mając wymagania NFZ dotyczące realizacji kontraktów mamy 
zasoby na poziomie, którego nie możemy już obniżyć. Poniżej tego poziomu, jeśli chodzi o ilość 
personelu, sprzętu, wyposażenia nie możemy zejść, bo utracimy kontrakt z NFZ. Równocześnie ze 
względu na skalę działalności, ograniczenia lokalowe, wielkość budynków, stan infrastruktury, którą 
dysponujemy, a która w części przekroczyła już 100 lat nie jesteśmy w stanie rozszerzać 
dynamicznie tej działalności. W związku z tym dla Szpitala jedyną szansą i możliwością uzyskania 
stabilności finansowej jest rozwój i związane z tym inwestycje. Czekamy na chwilę obecna na 
decyzję właściciela, co do kierunków i planów inwestycyjnych. W zakresie dotyczącym sytuacji 



- PROJEKT - 

7 

 

wewnątrz szpitala robimy to, co jest w naszej mocy. To ograniczenie straty to w dużej mierze 
zasługa miasta Katowice, które w momencie przekształcania Szpitala w spółkę oddłużyło ją, ale to 
również w niemniejszym stopniu zasługa całego personelu, całej załogi, która pracuje w bardzo 
trudnych warunkach i przy bardzo niskich wynagrodzeniach w porównaniu do innych placówek na 
terenie Śląska. W ubiegłym roku udało się osiągnąć przychód z działalności komercyjnej na 
poziomie 1,2 mln zł przy pierwszym roku działalności. Wcześniej takiej działalności nie mogliśmy 
prowadzić i nie mogliśmy jej praktycznie w żaden sposób reklamować. Tak jest skonstruowane 
prawo dotyczące podmiotów leczniczych. Tak kwota to prawie 4,7% przychodów z działalności 
podstawowej. Jest to bardzo dobry wynik. Wiele jednostek typowo komercyjnych osiąga wynik na 
poziomie 5-7% z działalności komercyjnej w stosunku do przychodów z kontraktu NFZ. Obecnie 
szansą i nadzieją dla szpitala jest tylko rozwój. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał, co zatem dalej ze Szpitalem? 
 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA wyjaśnił, że kiedy w czerwcu 
w Szpitalu gościła Komisja Polityki Społecznej informował, że miasto planuje wybór odpowiedniego 
docelowego sposobu funkcjonowania Szpitala. Zgodnie z informacją zwartą w materiałach 
przedłożonych Komisji na dzień dzisiejszy najbardziej prawdopodobnym wariantem jest 
poszukiwanie udziałowca do spółki, który poprzez aport kapitału obejmie większościowy pakiet 
udziałów w spółce zapewniając jej tym samym właściwy rozwój i właściwą pozycję na rynku usług 
medycznych w mieście. Obecnie doprecyzowujemy proponowane rozwiązania, które powinny 
znaleźć się w dokumentach określających zasady współpracy z przyszłym inwestorem po to by 
w maksymalny sposób zapewnić osiągnięcie zakładanego celu i skuteczność tych rozwiązań.                                          
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że nie mamy jeszcze określonego terminu, w którym może być 
kontraktowanie NFZ. Kiedy zatem możemy spodziewać się jakiejś decyzji, co do wyboru inwestora, 
chodzi, bowiem o to byśmy zdążyli w nowej formule przeprowadzić to kontraktowanie, a jeśli nie to 
czy spółka przygotowuje się do tego by to kontraktowanie przeprowadzić we własnym zakresie.  
    
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA wyjaśnił, że w połowie roku 
podjęto decyzję dotyczące dokapitalizowania spółki kwotą 500 tys. zł przeznaczoną na 
najistotniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne. Te działania umożliwią spółce przystąpienie 
samodzielne do kontraktowania usług. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o omówienie działalności 
Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach.  
 
Prezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach 
Pan Janusz OLESIŃSKI wyjaśnił, że jeśli chodzi o wynik finansowy za 2014 rok to przy przychodach 
rzędu 23 mln zł osiągnęliśmy zysk netto na poziomie 4,2 mln zł. Zysk nie jest dzielony, ale 
przeznaczany w całości na cele statutowe. Mamy plany inwestycyjne na następne lata i nadzieje 
wypracowywać zyski zgodne z zatwierdzonymi planami na takim poziomie, by jako spółka, która 
jest narzędziem władz miejskich do realizacji polityki mieszkaniowej tą politykę skutecznie i mądrze 
realizować.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał skąd Spółka pozyska środki na realizację 
wyznaczonych celów. 
Prezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach 
Pan Janusz OLESIŃSKI wyjaśnił, że Spółka posiada kilka źródeł finansowania inwestycji. Zysk, 
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kredyt, wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci obligacji oraz partycypacja 
mieszkańców. W przyszłym roku Spółka chce zrealizować dwa zadania inwestycyjne. Do końca 
negocjujemy z BGK warunki finansowania. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy jest przewidywany jakiś udział finansowy 
miasta śladem poprzednich lat w finansowaniu inwestycji KTBS? 
 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA wyjaśnił, że jest przewidywany, 
może nie czysty udział finansowy, ale aport w postaci określonych nieruchomości, które po ich 
modernizacji, rewitalizacji mogą być źródłem przychodów dla spółki. Trzeba tu pogodzić dwa cele. 
Z jednej strony biznesową działalność spółki, która powinna być nastawiona na osiągnięcie 
określonego wyniku finansowego, z drugiej strony cele i potrzeby miasta. Te cele są jasno 
sprecyzowane w sferze mieszkaniowej przez Prezydenta Miasta. Tutaj mamy do czynienia 
z koniecznością rozwiązania dwóch problemów. Po pierwsze zapewnienie odpowiedniej ilości 
mieszkań dla tych mieszkańców, którzy być może chcieliby się osiedlić w Katowicach, ale ich 
możliwości finansowe nie pozwalają im wynająć lokalu po cenach wolnorynkowych, a nie 
kwalifikują się do przyznania mieszkania komunalnego. Po drugie rozwiązanie problemów 
pustostanów i kamienic, które mogły by być wprowadzone do obrotu na rynek nieruchomości. 
Zagrożenie w tym przypadku jest takie, że potencjalny nabywca niekoniecznie przeprowadzi takie 
prace rewitalizacyjne, których byśmy oczekiwali.                 
    
Radny Michał LUTY zapytał czy będzie możliwość wykupu mieszkań TBS oraz jaki jest stan prawny 
w tym zakresie na dzień dzisiejszy. 
 
Prezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach 
Pan Janusz OLESIŃSKI wyjaśnił, że wszystkie dotychczasowe wybudowane 2100 mieszkań nie 
kwalifikuje się do wykupu. Są to mieszkania stricte na wynajem. W przyszłym roku chcemy jednak 
zrobić taką próbną inwestycję na 36 mieszkań, gdzie chcielibyśmy wprowadzić coś co niektóre TBS 
w Polsce już zrobiły czyli wynajem z możliwością wykupienia. Takie zapotrzebowanie z rynku jest. 
Chcemy to jednak tak mądrze skalkulować pod względem finansowym i taką próbę podjąć. Nowa 
ustawa o TBS daje nowe możliwości finansowania budownictwa mieszkaniowego realizowanego 
przez TBS.         
 
Wiceprezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Katowicach Pani Agnieszka KOZIEŁŁO-POKLEWSKA dodała w uzupełnieniu, że zmieniła się 
ustawa o popieraniu budownictwa mieszkaniowego również w zakresie sprzedaży mieszkań. 
Natomiast warunki, jakie stawia bank przy wykupie tych mieszkań i ich wartości są zaporowe. Na 
dzień dzisiejszy żaden TBS nie sprzedał ani jednego mieszkania, bo nie jest to zgodne z zamiarem, 
jaki przyświecał powołaniu TBS-ów. Ponadto w przypadku sprzedaży musi być zgoda właściciela by 
takie działania podjąć. Sprzedaż mieszkań w systemie stopniowego dojścia do własności może 
zostać wprowadzona poprzez wniesienie 50% wkładu pierwszego a od 5-20 lat po wynajmie można 
będzie takie mieszkanie wykupić. Na to pozwala znowelizowana ustawa, w której są trzy segmenty. 
Stare budownictwo TBS czyli to finansowane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, nowy 
program wspierania mieszkalnictwa społecznego, który wchodzi w życie na dniach i budownictwo 
komercyjne z możliwością sprzedaży mieszkań.        
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na 
temat działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach. 
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Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach Pani 
Helena ULANOWSKA wyjaśniła, że spółka jej podległa realizuje zadnia przewozu pasażerów 
aglomeracji katowickiej. Aktualnie sytuacja, jaką prezentuje przedsiębiorstwo można uznać za 
stabilną. Już trzeci rok spółka generuje taki zysk, który pozwala pokryć straty lat ubiegłych 
a jednocześnie postawić spółkę w sytuacji stabilności, silnego rozwoju inwestycyjnego. W roku 
ubiegłym Spółka wygenerowała zysk wysokości 2,6 mln zł. To pozwoliło pokryć straty z lat 
ubiegłych. Zatem straty z roku na rok się zmniejszają, a jednocześnie te środki, które pozostają 
w spółce pozwalają nam, co roku inwestować w wymianę taboru. W roku ubiegłym zakupiliśmy 13 
pojazdów. Jest to tabor klasy C o długości 15 m. Wymienione zostały również autobusy na linii 
komercyjnej Lotnisko. Dużą stabilizacje daje Spółce 8 letni kontrakt z KZK GOP, pozwalający 
realizować na 63 liniach komunikacji miejskiej usługi do 31 grudnia 2021 roku. To daje również 
możliwość sięgnąć po środki unijne. Docelowo do roku 2020 w nowej perspektywie rozdania 
unijnego chcemy ubiegać się o środki w ramach ZIT na zakup 100 jednostek. Z pozostałych środków 
chcemy zakupić 35 pojazdów. Docelowo 135 autobusów pozwoli na wymianę połowy mocno 
wyeksploatowanego taboru. Daje to ogromne perspektywy stabilizacji i rozwoju spółki. 
Przygotowujemy się także do uzgodnień, co do nowej lokalizacji bazy, albowiem utrzymywanie 
dwóch baz rodzi dodatkowe koszty. PKM świadczy jednak przede wszystkim usługi w zakresie 
przewozu pasażerów, zatem najważniejszym naszym celem jest odnowienie taboru. Rocznie 
wykonujemy 16 mln wozokilometrów, codziennie przewozimy 250 tys. pasażerów. Mamy prawie 
860 osób zatrudnionych.  
 
Radny Michał LUTY zapytał, jakie jest wypełnienie autobusów przegubowych. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER również wyraził swoje wątpliwości co do zakupu 15 
metrowych pojazdów. Pan Przewodniczący zapytał czy takie są wymogi KZK GOP? 
 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach Pani 
Helena ULANOWSKA wyjaśniła, że spółka spełnia dokładnie wytyczne określone przez KZK GOP. 
W rozkładach jazdy zostały, bowiem określone nie tylko trasy, ale również, jaki typ autobusu ma być 
do konkretnej linii przypisany. W kwestii poruszonej przez pana radnego Michała Lutego to KZK 
GOP przeprowadza badania napełnienia autobusów. 
 
Radny Maciej BISKUPSKI zapytał kiedy ostatni IKARUS zniknie z katowickich tras.        
 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach Pani 
Helena ULANOWSKA wyjaśniła, że IKARUSÓW było zakupionych bardzo dużo. Autobusy te przez 
cały okres użytkowania były systematycznie remontowane. Komunikacja przez wiele tak była 
zaniedbywana. Tabor nie był regularnie wymieniany. Gdybyśmy wcześniej mogli się o dużą ilość 
autobusów ubiegać to byśmy to zrobili. W ostatnim rozdaniu środków unijnych otrzymaliśmy tylko 
15 autobusów z listy rezerwowej. W nowej perspektywie postawiono na komunikację miejską. 
Ostatnie IKARUSY mają zniknąć z katowickich ulic do końca 2016 roku.     
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o przybliżenie kwestii budowy nowej bazy 
PKM o której mówi się już od lat. Obecna baza przy ul. Mickiewicza zajmuje teren inwestycyjny 
o wysokim potencjale.   
 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA wyjaśnił, że faktycznie obecna 
lokalizacja bazy nie jest dobrym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę możliwe przeznaczenie tego 
terenu. Zdaniem Pana Prezydenta nie należy jednak myśleć o automatycznym działaniu tego typu, 
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że jeśli powstanie nowa baza np. na Zawodziu to od razu teren przy ul. Mickiewicza powinien 
zostać wpuszczony na rynek. Jest to na tyle duży obszar, na tyle strategiczny z punktu widzenia 
miasta, że funkcje jego docelowego przeznaczenia należy zgrać z aktualną koniunkturą na rynku. 
Analizujemy możliwości inwestycyjne na Zawodziu, przekłada się to również na możliwości 
finansowe udźwignięcia tej inwestycji. Planujemy tam również duży węzeł przesiadkowy, którego 
projektowanie jest na ukończeniu. Będziemy integrowali funkcje bazy z węzłem przesiadkowym po 
to by uzyskać spójny efekt. Baza na Zawodziu jest to, zatem dosyć prawdopodobne rozwiązanie.         
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie działalność 
ostatniej ze spółek z większościowym udziałem miasta Katowice GKS GieKSa Katowice S.A. 
w Katowicach. 
 
Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach Pan Wojciech CYGAN wyjaśnił, że dzięki 
wsparciu miasta sytuacja finansowa Spółki uległa znacznej poprawie do tego stopnia ze można 
stwierdzić, iż na dzień dzisiejszy sytuacja klubu jest stabilna. Jesteśmy specyficzna spółką. Wynik 
finansowy jest bardzo ważny, ale równie ważny jest wynik sportowy. W strategii rozwoju Spółki 
został zapisany ambitny cel awansu do ekstraklasy w ciągu dwóch sezonów. Mamy nadzieję, że ten 
cel zostanie zrealizowany. Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Rosną przychody własne, rozwija 
się Klub Biznesu, coraz więcej podmiotów do Klubu Biznesu się zgłasza wpłacając kwoty od kilkuset 
do kilkunastu tysięcy zł miesięcznie. Mamy nadzieję, że do końca roku uda się zakończyć proces 
restrukturyzacji zadłużenia i z czystą kartą myśleć o planach rozwoju klubu i budowie klubu 
wielosekcyjnego. W chwili obecnej klub nie jest już bowiem klubem jednosekcyjnym. Oprócz sekcji 
piłki nożnej mężczyzn mamy sekcję piłki nożnej kobiet. Powoływane są również inne sekcje.             
 
Radna Bożena ROJEWSKA zapytała ile Spółka w ciągu ostatnich 5 lat dostała dofinansowania 
z Urzędu Miasta? 
 
Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach Pan Wojciech CYGAN wyjaśnił, że jest to 
podnoszenie kapitału zakładowego spółki. Wliczając w to jeszcze nie zarejestrowane ostatnie 
podwyższenie kapitału jest to kwota przekraczająca 30 mln zł.   
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja przyjęła do 
wiadomości przedłożoną informację. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER o godzinie 14:00 ogłosił przerwę w obradach Komisji.  
 
O godzinie 14:05 Pan Przewodniczący wznowił po przerwie obrady.  
 
Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 3.1. 
 
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 2015 rok. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zmian budżetu miasta Katowice 
na 2015 rok dokonuje się poprzez: 
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- zwiększenie dochodów o kwotę 2.937.473 zł z tytułu: 

- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 2.754.473 zł tj.: 

- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w związku z windykacją należności – 
2.500.000 zł, 

- Urząd Miasta z tytułu zwrotu kaucji i partycypacji za lokale mieszkalne od KTBS Sp. z 
o.o. – 80.365 zł, 

- placówki oświatowe z tytułu darowizny otrzymanej za udział w projekcie Blue Sky 
(3.671 zł) oraz środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na zakup pomocy 
edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych (849 zł), 
odszkodowań za zniszczone mienie (6.457 zł), najmu pomieszczeń (42.440 zł), 
odpłatności za wyżywienie (70.000 zł) – 123.417 zł, 

- Dom Dziecka „Zakątek” w związku z otrzymaniem darowizn – 44.574 zł, 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem odszkodowań za 
zniszczone mienie – 6.117 zł, 

- dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania 
inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo - 
Gaśniczej Nr II w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189" – 5.000 zł, 

- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole w Katowicach” - 178.000 zł, 

- zmniejszenie dochodów o kwotę 8.830.360 zł z tytułu: 

- najmu i dzierżawy w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy z EMC Silesia Sp.z o.o. - 
282.156 zł, 

- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (6.045.346 zł) na realizację 
projektów pn.: 

- "Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach" – 50.000 zł, 

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

- "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach – 
Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz 
z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" – 1.249.693 zł, 

- "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo-
dydaktycznej"- 1.199.453 zł, 

- "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów 
wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja 
Parku Boguckiego" - 2.016.200 zł, 

w związku z przesunięciem finansowania na 2016 rok, 

- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) - 608.334 zł na 
realizację projektów pn.: 

- "Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jako sposoby zapobiegania 
niepowodzeniom szkolnym" – 104.107 zł, 

- "Moje tradycje - Twoje tradycje" – 59.727 zł, 

- "Szkoła słodka szkoła" – 71.595 zł, 

- "Wielka wyprawa w krainę wiedzy" – 181.810 zł. 

- "Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów. Jak usprawnić edukację 
wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli" – 45.706 zł, 



- PROJEKT - 

12 

 

- "Nowa fala dla gastronomii i turystyki"– 126.960 zł, 
z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania, 

- "Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji"– 18.429 zł, 
celem dostosowania do otrzymanego dofinansowania, 

- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.486.238 zł) i budżetu państwa 
(212.344 zł) na realizację projektów: 

- "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych 
przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" (EFS) – 
1.098.778 zł, 

celem przesunięcia finansowania na rok 2016, 

- "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach", w tym EFS 
(387.460 zł) i budżet państwa (212.344 zł) celem przesunięcia finansowania na 2016 
rok - 599.804 zł, 

w związku z ograniczeniem wartości zadania, 

- środków z Funduszu Pracy na refundację dodatków do wynagrodzeń dla doradców 
zawodowych – 195.942 zł. 

- zwiększenie wydatków o kwotę 4.282.312 zł przeznaczonych na: 

- dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w ramach 
budżetu obywatelskiego "Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 
starszych, z wózkami - przy wejściu do ROD "Radość"- 90.000 zł, 

- dofinansowanie zadania ”Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez 
KZGM będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym” 
z przeznaczeniem na remonty ogólnobudowlane (80.000 zł) i zaliczki na fundusz 
remontowy wspólnot mieszkaniowych (2.500.000 zł) – 2.580.000 zł, 

- realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn."Miejskie Centrum Usług Wspólnych" ze 
środków własnych Miasta - 50.000 zł, 

- realizację wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych: 

- "Budowa boiska sportowego na terenie JRG II w Katowicach przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 189" ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 5.000 
zł, 

- "Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach" ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej – 178.000 zł, 

- naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych (ze środków otrzymanych 
odszkodowań) - 6.457 zł, 

- zakup energii i usług w Gimnazjum Nr 15 (42.440 zł), zakup środków żywności 
w internacie przy Zespole Szkół Budowlanych (70.000 zł) – 112.440 zł, 

- aranżację i zakup kącika wypoczynkowego dla dzieci w bawialni Miejskiego Przedszkola 
Nr 30 ( ze środków otrzymanych za udział w projekcie Blue Sky) – 3.671 zł, 

- realizację zadań remontowych (9.200 zł) i inwestycyjnych (67.401 zł) w placówkach 
oświatowych – 76.601 zł, 

- uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym zakup 
środków żywności (257.899 zł), energii (165.200 zł), opłaty na rzecz Skarbu Państwa 
(2.341 zł), koszty postępowania sądowego (5.560 zł) oraz zakup usług pozostałych 
(69.000 zł) – 500.000 zł, 

- zakup pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w Zespole 
Szkół nr 2 (ze środków otrzymanych od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) – 849 zł. 

- dofinansowanie zadania "Opieka nad dzieckiem w instytucjonalnej pieczy zastępczej na 
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terenie miasta Katowice" z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie (41.510 zł) oraz 
stypendia dla wychowanków (3.000 zł) i podatek od nieruchomości (64 zł) ze środków 
otrzymanych darowizn - 44.574 zł, 

- działalność ośrodków wsparcia – opiekę nad osobami starszymi celem uzupełnienia 
środków na zakup usług w dziennych domach pomocy społecznej – 239.603 zł, 

- uzupełnienie środków na konserwacje i naprawy bieżące pomieszczeń Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej (ze środków otrzymanych odszkodowań za uszkodzone 
mienie) – 6.117 zł, 

- udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja 
pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr. Marii 
Trzcińskiej - Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach" – 28.500 zł, 

- zwiększenie dotacji celowej na zadanie wskazane przez Radę Jednostki Pomocniczej Nr 7 
Załęże tj. promocję i organizację wolontariatu poprzez dofinansowanie projektu 
"Poszukiwana, poszukiwany wolontariusz - wolontariuszka od zaraz" w Klubie 
Młodzieżowym "Wysoki Zamek"- 3.000 zł, 

- udzielenie dotacji celowej dla miejskich instytucji kultury celem realizacji zadań 
wskazanych przez Rady Jednostek Pomocniczych - 57.500 zł: 

- Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie" na realizację zadań zgłoszonych do 
dofinansowania przez RJP 13 Bogucice – Akademia Honorowych Dawców Krwi (500 
zł), Urodziny Bogucic (10.000 zł), 

- Miejski Dom Kultury "Ligota" na realizację zadania zgłoszonego do dofinansowania 
przez RJP nr 6 Ligota-Panewniki - Mikołaj (2.000 zł), 

- Miejski Dom Kultury "Koszutka" na realizację zadań zgłoszonych do dofinansowania 
przez RJP nr 12 Koszutka – Wigilia Sąsiedzka (1.000 zł), koncerty plenerowe (3.000 
zł), zakup mikrofonów (2.000 zł), 

- Miejski Dom Kultury "Szopienice - Giszowiec" na zadanie zgłoszone do 
dofinansowania przez RJP 16 Janów - Nikiszowiec – Występy artystyczne podczas 
Jarmarku na Nikiszu (5.000 zł), 

- Miejski Dom Kultury "Południe" na realizację zadania zgłoszonego do 
dofinansowania przez RJP nr 21 Kostuchna – zakup nagłośnienia teatralnego 
w postaci mikrofonów nagłownych (12.000 zł) oraz dotacji majątkowej na realizację 
zadania zgłoszonego przez RJP nr 19 Piotrowice Ochojec: zakup ścianek 
wystawienniczych (20.000 zł), 

- Miejska Biblioteka Publiczna na realizację zadania zgłoszonego do dofinansowania 
przez RJP nr 6 Ligota - Panewniki: Mikołaj 2015 w Górnośląskim Centrum Zdrowia 
Dziecka w Katowicach -Filia MBP nr 18 (2.000 zł), 

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury „Katowice-Miasto Ogrodów” 
z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej Sylwester 2015/2016 – 300.000 zł. 

- zmniejszenie wydatków o kwotę 15.558.572 zł przeznaczonych na: 

- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych (7.531.584 zł), budżetu Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS 
+ (138.377 zł), budżetu państwa (212.344 zł) i budżetu miasta (1.491.506 zł) – 9.373.811 
zł, w tym: 

- "Miejskie Centrum Usług Wspólnych"(EFRR) - 50.000 zł, 

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



- PROJEKT - 

14 

 

- "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice”, w tym EFS 
(1.098.778 zł), wkład własny (193.902 zł) – 1.292.680 zł, 

- "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo-
dydaktycznej" w tym EFS (1.199.453 zł), wkład własny (211.668 zł) – 1.411.121 zł, 

- "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach-
Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice", 
w tym EFRR (1.249.693 zł) i wkład własny (220.533 zł) – 1.470.226 zł, 

- "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" w związku 
ze zmniejszeniem wartości kosztorysowej projektu, w tym EFS (387.460 zł), budżet 
państwa (212.344 zł), wkład własny (239.603 zł) – 839.407 zł, 

- "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów 
wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja 
Parku Boguckiego" w tym EFRR (2.016.200 zł) i wkład własny (355.800 zł) – 
2.372.000 zł, 

- "Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów. Jak usprawnić edukacje 
wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli" (Erasmus+) – 14.260 zł, 

- "Szkoła słodka szkoła"(Erasmus+) – 12.950 zł, 

- "Wielka wyprawa w krainę wiedzy"(Erasmus+) – 60.000 zł, 

- "Moje tradycje - Twoje tradycje"(Erasmus+) – 14.163 zł, 

- "Nowa fala dla gastronomii i turystyki"(Erasmus+) – 23.000 zł, 

- "Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jako sposoby zapobiegania 
niepowodzeniom szkolnym"(Erasmus+) – 14.004 zł, 

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, w związku z niższym kursem euro i niższym 
oprocentowaniem – 5.000.000 zł, 

- dotację celową dla żłobków niepublicznych z uwagi na niższą frekwencję – 40.000 zł, 

- dotację celową na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 
przewlekle chorych, 

- poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną w związku z opóźnieniem 
rozpoczęcia działalności placówki– 28.500 zł, 

- wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy 
zatrudnionym na stanowiskach pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty do 
spraw rozwoju zawodowego, specjalisty do spraw programów oraz doradcy i asystenta 
EURES -195.942 zł, 

- realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 640.319 zł, w tym: 

- "Zagospodarowanie skweru Janusza Sidły" w związku z przesunięciem środków na 
2016r.- 39.053 zł, 

- "Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach"(wycofanie wkładu własnego) -
178.000 zł, 

- "Miasto Ogrodów - strefy Aktywnego Wypoczynku" w związku z przesunięciem 
środków na 2016r.- 423.266 zł, 

- zadanie inwestycyjne realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej w ramach budżetu 
obywatelskiego pn. "Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta 
w Katowicach - Podlesiu wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą" 
w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym - 280.000 zł. 

- zmniejszenie przychodów o kwotę 5.383.373 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń 
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kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
Zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków 
w kwocie 96.217 zł celem: 

- dofinansowania Szkoły Policji z przeznaczeniem na zakup masek gazowych niezbędnych przy 
realizacji służb patrolowych na terenie Katowic w ramach Programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2015r. – 
6.000 zł, 

- dostosowania planu wynagrodzeń do potrzeb, zakupu mebli oraz energii w placówkach 
oświatowych (przeniesienie między działami) – 39.217 zł. 

- udzielenia dotacji podmiotowej na realizację zadania z zakresu profilaktyki i promocji 
zdrowia przez SP ZLA "Moja Przychodnia" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Promocji Zdrowia w związku z organizacją akcji prozdrowotnej "Katowickie Dni Promocji 
Zdrowia"– 51.000 zł. 

Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok: 

- IV Liceum Ogólnokształcące o kwotę 15.000 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu 
otrzymanego odszkodowania (1.450 zł), najmu pomieszczeń (18.550 zł), zmniejszenie 
dochodów ze względu na brak przewidzianych wpływów ze sprzedaży składników 
majątkowych (5.000 zł) - środki przeznacza się na: zakup pomocy naukowych (2.850 zł), 
materiałów do remontów (5.200 zł), opłatę za media (2.300 zł), usługi remontowe (1.450 
zł), usługi komunalne (1.200 zł), podatek od towarów i usług VAT (2.000 zł), 

- Gimnazjum Nr 10 o kwotę 29.262 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu 
pomieszczeń (28.442 zł), odsetek bankowych (500 zł), otrzymanego odszkodowania (320 zł) 
z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł), zakup pomocy 
dydaktycznych (18.942 zł), zakup usługi remontowej (320 zł), 

- Śląskie Zakłady Naukowe o kwotę 54.237 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu najmu 
pomieszczeń (32.000 zł), odsetek bankowych (50 zł), sprzedaży majątku ruchomego (22.187 
zł) z przeznaczeniem na: zakup pomocy naukowych (18.500 zł), opłatę za media (10.000 zł), 
zakup usług komunalnych (19.237 zł), zakup serwera (6.500 zł) 

- Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 o kwotę 1.649 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu 
darowizny pieniężnej (1.100 zł), odsetek bankowych (20 zł), sprzedaży składników 
majątkowych (529 zł) z przeznaczeniem na: zakup pomocy naukowych (1.100 zł), zakup 
materiałów do remontów (549 zł). 

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o wyjaśnienie kwestii zmniejszenia 
wydatków na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy 
zatrudnionym na stanowiskach pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty do spraw 
rozwoju zawodowego, specjalisty do spraw programów oraz doradcy i asystenta EURES na kwotę 
195.942 zł. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że program ten był realizowany 
w ramach środków, które miasto otrzymuje z dotacji. W związku z tym, że dotacja została 
zmniejszona te środki również zmniejszamy.   
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ dodarła w uzupełnieniu, że 
każdego roku zgodnie z przepisami są zabezpieczone środki w PUP Katowice z funduszu pracy na 
dodatki dla doradców zawodowych i pozostałych ww. stanowisk. Tymi środkami dysponuje 
Dyrektor PUP. Jeżeli pracownicy spełniają odpowiednie warunki, które wynikają z przepisów 
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i z oceny ich pracy to taki dodatek jest przyznawany. W sytuacji, kiedy są niewykorzystane środki, 
a zatem pracownicy nie otrzymali tych dodatków, pod koniec roku Dyrektor PUP proponuje 
przesunięcie tych pieniądze na inne cele, które mogą być finansowe z funduszu pracy.      
 
Radny Maciej BISKUPSKI poprosił o uszczegółowienie kwestii zwiększenia dotacji podmiotowej dla 
instytucji kultury „Katowice-Miasto Ogrodów” z przeznaczeniem na organizację imprezy 
plenerowej Sylwester 2015/2016 – 300.000 zł. W mediach pojawiła się informacja, że ten Sylwester 
będzie jakimś bardziej spektakularnym wydarzeniem. Pan radny zapytał czy te 300.000,00 to jest 
zatem dodatkowa kwota która zostanie włączona do budżetu instytucji kultury „Katowice-Miasto 
Ogrodów”. Ponadto Pan radny stwierdził, że RJP dokonały podziału dotacji celowej m.in. 
dofinansowania przez RJP 13 Bogucice - Urodziny Bogucic (10.000 zł). Zdaniem pana radnego to 
wydarzenie nie odbędzie się w tym roku tylko w przyszłym.  
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA odnosząc się do pytanie dotyczącego 
przekazania środków na Urodziny Bogucic stwierdziła, że jeżeli faktycznie okaże się to prawdą to 
środki te nie zostaną skonsumowane, bo nie mogą być w ten sposób wykorzystane.   
 
Dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów Pan Piotr ZACZKOWSKI odnosząc się do 
kwestii organizacji imprezy plenerowej Sylwester 2015/2016 wyjaśnił, że zgodnie z podjętymi 
negocjacjami, mając bardzo skonkretyzowaną ofertę wiemy na pewno, że miasto Katowice chce za 
pośrednictwem instytucji kultury „Katowice-Miasto Ogrodów” przeznaczyć na realizację Sylwestra 
2015/2016 kwotę 2 200 000,00 zł, przy czym podobnie jak przy innych konstrukcjach realizacyjnych 
w przeszłości zasadnicza część kosztów to są koszty, które pokrywamy w roku budżetowym 2016. 
Natomiast pewne koszty logistyczne, które oferent, kontrahent wykaże to będą koszty, które 
zapłacimy, jako koszty realne, ale w tym roku jest to tylko 300.000,00 zł.   
 
Radny Maciej BISKUPSKI czy zatem te pieniądze są a konto przyszłorocznych środków.  
 
Dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów Pan Piotr ZACZKOWSKI stwierdził, że nie, 
ponieważ nie ma jeszcze podpisanych umów. Instytucja nie ma w budżecie, który pozostał na 
ostatnie miesiące kwoty 300.000,00 zł. Należy to traktować w kategorii pewnej synergii, integracji 
albo też splotu dwóch rzeczywistości finansowych, dlatego że wydanie nawet 310.000,00 zł w tym 
roku na przedsięwzięcie, które nie będzie miało finału, który będzie skutkował wydatkowaniem 
pieniędzy po północy roku 2015 nie byłoby działaniem racjonalnym.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał skąd Pan Dyrektor ma pewność, że 
w budżecie przyszłorocznym Rada Miasta uchwali 2 000 000,00 zł by zapłacić za Sylwestra.  
 
Dyrektor Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów Pan Piotr ZACZKOWSKI stwierdził, że nie 
ma tej pewności, natomiast zakłada że nie uroni ani złotówki z przyznanych pieniędzy na ten rok, 
jeżeli nie będzie pewności, że uchwała budżetowa na rok przyszły uwzględni całość tych działań.       
 
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 2015 rok, jednogłośnie - 8 głosów 
„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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Ad. 3.2. 
 
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 2015-2035. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że celem dostosowania planu 
w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych potrzeb 
dokonuje się zmian wydatków na ich realizację oraz zmian limitów zobowiązań w latach 2015-2018: 

- zwiększenie limitów kwot wydatków o 780.065 zł przeznaczonych na: 

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
o kwotę 780.065 zł: 

- „Budowa boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr II 
w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 189" – zwiększenie 5.000 zł (w 2015 r.), 
zwiększenie 450.000 zł (w 2016 r.); 

- „Miasto Ogrodów - Strefy Aktywnego Wypoczynku" – zmniejszenie 423.266 zł 
(w 2015 r.) i zwiększenie 468.331 zł (w 2016 r.); 

w tym nowo wprowadzanych do WPF, realizowanych po roku 2015 

- „Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta w Katowicach – Podlesiu 
wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą" – zwiększenie 280.000 zł 
(w 2016 r.); 

- zmniejszenie limitów kwot wydatków o 6.165.054 zł: przeznaczonych na: 

- realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 6.165.054 zł: 

- Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 
(637.052 zł): 

- „Moje tradycje – Twoje tradycje" – zmniejszenie 14.163 zł (w 2015 r.), 
zmniejszenie 45.837 zł (w 2016 r.) i zmniejszenie 13.036 zł (w 2017 r.); 

- „Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jako sposoby zapobiegania 
niepowodzeniom szkolnym" – zmniejszenie 14.004 zł (w 2015 r.), 
zmniejszenie 76.383 zł (w 2016 r.) i zmniejszenie 36.918 zł (w 2017 r.); 

- „Szkoła słodka szkoła" – zmniejszenie 12.950 zł (w 2015 r.), zmniejszenie 
44.828 zł (w 2016 r.) i zmniejszenie 29.770 zł (w 2017 r.); 

- „Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji" – zmniejszenie 4.778 zł (w 2016 r.) 
i zmniejszenie 15.250 zł (w 2017 r.); 

- „Wielka wyprawa w krainę wiedzy" – zmniejszenie 60.000 zł (w 2015 r.), 
zmniejszenie 65.000 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 75.000 zł (w 2017 r.) 
i zmniejszenie 22.322 zł (w 2018 r.); 

- „Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów. Jak usprawnić 
edukację wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli" – zmniejszenie 14.260 
zł (w 2015 r.), zmniejszenie 27.843 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 39.228 zł 
(w 2017 r.) i zmniejszenie 25.482 zł (w 2018 r.); 

- Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Współpraca na rzecz innowacji 
i dobrych praktyk „Nowa fala dla gastronomii i turystyki" – zmniejszenie 23.000 
zł (w 2015 r.), zmniejszenie 92.000 zł (w 2016 r.) i zmniejszenie 40.250 zł (w 2017 
r.); 

- „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" – 
zmniejszenie 839.407 zł (w 2015 r.), zmniejszenie 1.571.113 zł (w 2016 r.), 
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i zmniejszenie 2.962.232 zł (w 2017 r.). 
Ponadto dokonuje się korekt nie skutkujących zmianą łącznego limitu wydatków wieloletnich 
przedsięwzięć, a polegających wyłącznie na: 

- zmianie limitu wydatków przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego funduszami 
strukturalnymi w poszczególnych latach jego realizacji: 

- „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" – zmniejszenie 
1.292.680 zł (w 2015 r.) i zwiększenie 1.292.680 zł (w 2016 r.); 

- zmianie limitu wydatków przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych funduszami 
strukturalnymi w poszczególnych latach ich realizacji: 

- „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz 
z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku 
Boguckiego" zmniejszenie 2.372.000 zł (w 2015 r.) i zwiększenie 2.372.000 zł (w 2016 r.); 

- „Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice 
w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych" 
– zmniejszenie 1.800.000 zł (w 2015 r.) i zwiększenie 1.800.000 zł (w 2016 r.); 

- „Nauczycielem wszystkiego jest praktyka – modernizacja bazy warsztatowo - 
dydaktycznej" – zmniejszenie 1.411.121 zł (w 2015 r.) i zwiększenie 1.411.121 zł (w 2016 
r.); 

- „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach – 
Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją 
Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" – zmniejszenie 1.470.226 zł (w 2015 r.) 
i zwiększenie 1.470.226 zł (w 2016 r.); 

- zmianie limitu wydatków w 2016 roku poszczególnych zadań w ramach przedsięwzięć 
majątkowych współfinansowanych funduszami strukturalnymi: 

- „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia 
i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych 
i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED 
i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji" – zwiększenie 52.349 zł; 

- „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia 
i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych 
i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia 
hybrydowego" – zmniejszenie 52.349 zł; 

- zmianie limitu wydatków zadań w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
w poszczególnych latach ich realizacji: 

- „Zagospodarowanie skweru Janusza Sidły" – zmniejszenie 39.053 zł (w 2015 r.) 
i zwiększenie 39.053 zł (w 2016 r.); 

- korekcie źródeł finansowania przedsięwzięć w 2015 roku: 

- w ramach projektów majątkowych współfinansowanych funduszami strukturalnymi: 
„Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach" (poprzez zwiększenie wkładu 
krajowego i zmniejszenie funduszy strukturalnych - 50.000 zł); 

- w ramach WPI: „Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach" (poprzez wprowadzenie 
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i wycofanie środków własnych - 178.000 
zł); 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planu roku 2015, celem 
dostosowania do zmian proponowanych na sesji uchwałą Rady Miasta w sprawie zmian budżetu 
oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok. Ponadto dokonuje się korekty WPF po roku 2015 
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w zakresie: 

- dochodów bieżących w latach 2016-2018, w związku ze zmianą przedsięwzięć 
współfinansowanych środkami unijnymi, 

- dochodów majątkowych w roku 2016, wskutek zmian dokonanych w ramach przedsięwzięć 
inwestycyjnych, współfinansowanych funduszami strukturalnymi, 

- wydatków bieżących w latach 2016-2018, ponoszonych w ramach przedsięwzięć 
współfinansowanych środkami unijnymi oraz dodatkowo w roku 2016 z uwagi na 
przesunięcie terminu płatności i rozliczenie imprezy plenerowej Sylwester 2015/2016, 

- wydatków majątkowych w roku 2016, w związku z zmianą limitów wydatków przedsięwzięć 
w ramach WPI oraz 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 2016-2018. 

-  
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 2015-2035, 
jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3.3. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty 
skarbowej na terenie miasta Katowice. 
 
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 wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej 
na terenie miasta Katowice, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały . 
 
Ad. 3.4. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945 r. położonych w obszarze 
centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że niniejsza uchwała zmienia obszar 
obowiązywania zwolnienia od podatku od nieruchomości wprowadzonego Uchwałą Nr L/1188/14 
Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014r. z centrum Katowic na obszar całego Miasta. Powyższa 
zmiana została podyktowana chęcią wyjścia na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i ma na celu 
poprawę estetyki nieruchomości, które spełniają warunki uprawniające do zwolnienia 
przewidziane uchwałą. Projekt uchwały przewidującej udzielanie pomocy de minimis nie podlega 
notyfikacji przez Komisję Europejską. Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 
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2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt uchwały podlegał 
zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po zgłoszeniu projektu uchwały, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pismem z dnia 28.09.2015r. przedstawił 
zastrzeżenia, tj. wskazał, iż stosownie do art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013 Komisji (UE) nr 
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis, pomoc de minimis przyznawaną zgodnie z tym 
rozporządzeniem można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z innymi rozporządzeniami 
o pomocy de minimis do odpowiedniego pułapu określonego w art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 
1407/2013. W związku z powyższym, należało zobowiązać podmioty ubiegające się o pomoc de 
minimis do przedstawiania, oprócz zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis również 
zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały 
w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. W konsekwencji należało zmienić także załącznik nr 
2 do uchwały, tj. Zgłoszenie zamiaru korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał ile na to zostało zabezpieczonych środków? 
  
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że skutki dla budżetu szacujemy na 
1 600 000,00 zł zmniejszenia podatku od nieruchomości. Szacunek obliczaliśmy w oparciu 
o dotychczasowe zwolnienie w samym centrum.  
 
Radny Maciej BISKUPSKI zapytał o genezę pomysłu, ponieważ to rodzi to pewne konsekwencje dla 
budżetu. O ile Pan radny popiera zwolnienia z podatku, jeśli chodzi o ścisłe centrum, śródmieście 
czy takie dzielnice jak Murcki o tyle wątpliwe jest objęcie nimi terenu całego miasta. Uchwała 
zakłada właśnie tego typu działania. Zdaniem Pana radnego nie daje nam to wartości dodanej 
w postaci uporządkowania przestrzeni. W ścisłym centrum mamy nadal duży problem z budynkami 
wybudowanymi po 1945 roku, które również wymagają podjęcia jakiś działań. Pan radny zapytał 
czy nie należałoby pomyśleć o jakimś programie wspierania w śródmieściu modernizacji elewacji 
obiektów nie koncentrując się póki, co na dzielnicach.       
  
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że  te najpiękniejsze budynki dotyczą 
okresu sprzed 1945 roku i one wymagają największej troski. Uchwała dotycząca samego centrum 
obowiązuje już od 3 lat  nie znalazła ona jednak aż takiego oddźwięku jaki zakładaliśmy. Zobaczymy 
zatem jakie będzie zainteresowanie jeśli będzie ona dotyczyła całego miasta.  
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS dodała, że ta uchwała 
została zainicjowana przez radnych Rady Miasta Katowice poprzedniej kadencji i wypracowana 
wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta. Wówczas zostały wybrane takie budynki, które 
w naszym przekonaniu wymagały w pierwszej kolejności największej troski. Poza tym takich 
budynków było wiele w śródmieściu. Jeśli chodzi o budynki po 1945 r. to ich remonty opierają się 
przede wszystkim na termomodernizacji. Z omawianej uchwały termomodernizacje wykluczyliśmy 
ponieważ budynki pochodzące sprzed 1945 roku to są budynki zabytkowe. Rozszerzenie dziś tego 
obszaru wynika również z inicjatywy oddolnej. Na spotkaniu Pana Prezydenta w dzielnicy Bogucice 
w czerwcu tego roku padło takie zapytanie czy można by rozszerzyć obszar obowiązywania tej 
uchwały, ponieważ są chętni na terenie Bogucic, którzy by chcieli z takiego zwolnienia skorzystać, 
ze względu na plany inwestycyjne na najbliższe miesiące czy lata. Również Pan radny Damian 
Stępień w swoich interpelacjach podnosił kwestie rozszerzenia strefy o Bogucice. Doszliśmy, zatem 
do wniosku, że ze względu na fakt, że uchwała ta się cieszy dość małą popularnością to warto 
zaryzykować. Natomiast wspomniany 1 600 000 zł to jest perspektywa do 2031 roku, ponieważ 
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w uchwale jest zwolnienie przewidywane na 10 lat a ostatni wniosek można składać do czerwca 
2021 roku. To naprawdę nie jest dużo biorąc pod uwagę ile miasto pozyskuje środków z podatku od 
nieruchomości.   
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że nie ma wątpliwości, co do tego, że ta uchwała jest słuszna, 
ale zastanawia się, co do zasadności wprowadzania jej na terenie całego miasta. Pan radny zapytał 
ile osób skorzystało z obecnie obowiązującej uchwały.  
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że było tych 
wniosków może 10-12, ale one często nie spełniają wymogów formalnych. Czasami przedsiębiorcy 
nie są w stanie przeskoczyć tych formalności, których należy dochować albo ewentualnie limitów 
bo starają się też o środki unijne czy dotacje na jakieś inne swoje przedsięwzięcia i to czasami 
ogranicza możliwość skorzystania z tej uchwały.                      
 
Radny Michał LUTY stwierdził, że „w jego przekonaniu niektóre kamienice w Załężu są dużo 
ładniejsze budynki niż ten przy Al. Korfantego 8. Tu żadne pieniądze nie pomogą poza rozbiórką 
takiego obiektu. Jeżeli zatem w dziecinach miasta są jakieś piękne budynki to chrońmy je bo są 
tego warte. A działania te z pewnością w przyszłości zaprocentują”.   
 
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że dobrym pomysłem jest objecie całego miasta tą uchwałą. 
Obecnie jest tylko ścisłe centrum. Co w sytuacji, gdy ulicę dalej będzie ładna kamienica, ktoś będzie 
chciał ją wyremontować i skorzystać z uchwały a nie ma takiej możliwości. Pani radna wyraziła 
swoje zadowolenie z faktu, że wystąpiono z inicjatywą objęcia tą uchwałą całego miasta i tak 
inicjatywa została zrealizowana. Bardzo dobrze, że miasto daje taką możliwość właścicielom 
nieruchomości, bo przez to miasto stanie się ładniejsze.     
 
Radny Borys PRONOBIS zasugerował, by miasto wysłało do właścicieli tych kamienic pismo 
z informacją, że takie zwolnienie będzie miało miejsce. Wielu właścicieli kamienic to są osoby 
starsze, które nie są na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami, zatem nie mogliby z tego 
zwolnienia skorzystać, a być może chcieliby skorzystać. Pan radny zaapelował by nie była to tylko 
informacja na stronie Urzędu Miasta Katowice czy w Naszych Katowicach, ale również została 
przesłana osobnym pismem. Miasto może wiele zyskać, a koszt takich pism jest stosunkowo 
niewielki.    
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w kamienicach, o których dziś 
mowa jest wiele wspólnot i to jest największe utrudnienie. Zwolnienie przysługuje, bowiem 
właścicielom, a zarządcy niejednokrotnie nie są zainteresowani by starać się o to zwolnienie. Zatem 
lepszy oddźwięk by miało przesłanie do zarządców wspólnot takiej informacji, żeby byli 
zmobilizowani i podjęli takie działania w momencie, gdy ustalają plany społeczno-gospodarcze. Ta 
mała skala wynika z tego, że są to głównie wspólnoty.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że popiera niniejszy projekt, ponieważ 
niewiele jest tych środków, którymi staramy się pomóc właścicielom kamienic.   
 
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 zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich 
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części wybudowanych przed 1945 r. położonych w obszarze centrum Katowic, w których 
dokonano remontu elewacji, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3.5. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie  promocji Miasta Katowice, jako Miasta 
Gospodarza Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A w 2016 roku. 
 
Inspektor w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych Pani Marta 
CHMIELEWSKA wyjaśniła, że Polski Związek Hokeja na Lodzie wystąpił do Miasta Katowice 
z propozycją organizacji Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1 A w 2016 roku. 
Areną zmagań będzie hala Spodka, w której odbywa się wiele imprez rangi mistrzowskiej, 
przyciągających do Katowic tysiące kibiców. Hokej na lodzie ma w Polsce wielu kibiców, a szansę 
promocji poprzez organizację Mistrzostw Świata otrzymały Katowice. Wyróżnienie jest tym 
większe, iż w ostatnich latach w Polsce wybudowano wiele hal, spełniających wymogi organizacji 
imprez rangi mistrzowskiej. W Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1 A 
w dniach 23-29 kwietnia 2016 r. zagrają drużyny Polski, Słowenii, Włoch, Austrii, Japonii i Korei 
Południowej. Awans do światowej elity wywalczą dwie najlepsze ekipy, a najsłabszy zespół spadnie 
do dywizji 1B. 
 
Radny Marek NOWARA poprosił o przestawienie porównania kwoty, którą chcemy przeznaczyć na 
promocję tej imprezy z kwotą, która została wydatkowana na promocje Mistrzostw Świata 
w Siatkówce Mężczyzn. Pan radny stwierdził, że niedawno odebrano RJP fundusze, które stanowiły 
kwotę około 3 mln zł, uzasadniając to tym, że budżet nie jest z gumy i trzeba ciąć. Tutaj na 
promocje tygodniowej imprezy wydajemy 3 mln zł, które mogłyby zostać przeznaczone na 
całoroczne inwestycje w dzielnicach. Pan radny zapytał ile w tym roku w sezonie zimowym 
planujemy otwartych – sezonowych lodowisk i jaki jest to koszt.  
 
Inspektor w Biurze Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Imprez Strategicznych Pani Marta 
CHMIELEWSKA wyjaśniła, że na promocję Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn miasto 
Katowice wydało 5 mln zł. 
 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA dodał, że kwestia lodowisk 
sezonowych wymaga przygotowania szczegółowej informacji w zakresie ilości i miejsc lokalizacji. 
Odnosząc się do środków, które były w dyspozycji RJP na realizowane zadania brak środków dla RJP 
nie jest równoznaczne z tym, że nie będą realizowane żadne zadania w jednostkach pomocniczych. 
Wręcz przeciwnie kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 20 mln zł, nakłady inwestycyjno – 
remontowe dla poszczególnych jednostek miejskich, wydziałów również odzwierciedlają potrzeby 
i możliwości miasta. Jeżeli w pytaniu jest tez czy gdyby nie było propozycji przeznaczenia środków 
na promocję Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1A w 2016 roku to te środki 
automatycznie zostałyby przeznaczone dla RJP to takiego automatu nie ma.      
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że jeśli chodzi o pytanie dotyczące 
lodowisk sezonowych to prosi by Pan Prezydent do sesji Rady Miasta odniósł się do tego pytania 
i przestawił odpowiedź w tym zakresie.           
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 promocji Miasta Katowice, jako Miasta Gospodarza Mistrzostw Świata w hokeju na 
lodzie mężczyzn Dywizji 1A w 2016 roku, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 
głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3.6. 
 
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 A R, Pani A R oraz Pana K R z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu 
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zabrskiej wraz z autopoprawką. 
 
Zastępca Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że sprawa 
dotyczy rozłożenia na raty zaległości w łącznej kwocie 121.050,50 zł przysługującej KZGM 
w Katowicach z tytułu używania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 
w Katowicach przy ul. Zabrskiej. Umowa najmu przedmiotowego lokalu została zawarta w dniu 
25.03.1993 r. Zadłużenie z tytułu jego używania zaczęło powstawać od miesiąca lutego 1997 roku. 
Z uwagi na powyższe KZGM w Katowicach wszczął procedurę windykacyjną, w wyniku której 
uzyskano wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 15.12.2002 r. o eksmisję, nakazujący  
opróżnienie i opuszczenie lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zabrskiej 
przyznający dłużnikom prawo do lokalu socjalnego. W związku z wyrokiem o eksmisję Urząd Miasta 
Katowice w dniu 25.04.2008 r. skierował dłużników do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 
położonego w Katowicach przy ul. Katowickiej. Opłaty za najem ww. lokalu są regulowane na 
bieżąco. W dniu 12.06.2008 r. lokal przy ul. Zabrskiej został dobrowolnie zdany protokołem 
zdawczo - odbiorczym do OEB-6 KZGM, a następnie w dniu 04.07.2008 r. przekazany kartą lokalu do 
dyspozycji Urzędu Miasta. Zaległość dot. przedmiotowego lokalu na dzień 29.10.2015r. wynosi 
ogółem 121.050,50 zł. Dochód rodziny stanowi renta socjalna w wysokości 739,58 zł brutto i zasiłek 
pielęgnacyjny w kwocie 153,00 zł oraz wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.860,10 zł brutto na 
miesiąc. Biorąc pod uwagę sytuację życiową i materialną dłużników, jak również ich możliwości 
finansowe uznać należy, że zachodzą przesłanki do udzielenia ulgi w postaci rozłożenia długu 
w łącznej wysokości 121.050,50zł na 48 miesięcznych rat (tj. 47 rat po 100,00 zł każda oraz 48 rata 
w kwocie 116.350,50 zł), ustalając ich termin płatności do dnia 10-go każdego miesiąca począwszy 
od miesiąca listopada 2015r. 
 
Radny Borys PRONOBIS zapytał, co się dzieje później z ostatnią ratą w tym przypadku wynosząca 
116.350,50 zł.  
 
Zastępca Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że jest ona 
kolejny raz przedkładana Radzie Miasta w formie analogicznego projektu uchwały. I tak aż do 
możliwej całkowitej spłaty zadłużenia. 
 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogomił SOBULA dodał w uzupełnieniu, że jest to 
rozwiązanie modelowe. Prowadzi ono w tej bardzo trudnej sytuacji dłużników czasami bez wyjścia 
do stanu, w którym nie narastają odsetki. Takie postępowanie ratalne skutkuje tym, że nie 
produkujemy tych wirtualnych należności, których nie jesteśmy w stanie potem wyegzekwować.     
 
Wobec braku dalszych 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 A R, Pani A R oraz Pana K R z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 
Zabrskiej jak również autopoprawką do przedmiotowego projektu uchwały, jednogłośnie - 8 
głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką. 
 
Ad. 3.7. 
 
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 Pana J P, Pani K P, Pana K P, Pana M P oraz Pana J P z tytułu korzystania z uprzednio 
zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Francuskiej. 
 
Zastępca Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że sprawa 
dotyczy umorzenia zaległości niezasądzonych w łącznej kwocie 51.855,46 zł przysługującej z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 
Francuskiej. Całkowita zaległość za ww. lokal wynosi 227.195,84 zł. Umowa najmu przedmiotowego 
lokalu została zawarta w dniu 24.02.1992 r., jednakże z powodu występujących zaległości 
czynszowych wypowiedziana została od dnia 30.09.2004 r. Z uwagi na powyższe KZGM 
w Katowicach wszczął procedurę windykacyjną, w wyniku, której uzyskano wyrok zaoczny Sądu 
Rejonowego w Katowicach z dnia 22.08.2005 r. o eksmisję, nakazujący opróżnienie i opuszczenie 
lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Francuskiej przyznający jednocześnie 
dłużnikom prawo do lokalu socjalnego. W związku z wyrokiem o eksmisję Urząd Miasta Katowice 
w dniu 29.08.2012 r. skierował dłużników do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego 
w Katowicach przy ul. Strzelców Bytomskich. Umowa najmu ww. lokalu podpisana została w dniu 
12.12.2012 r. W lokalu socjalnym dłużnicy zamieszkiwali jednak po pewnym czasie lokal ten 
porzucili, nie pozostawiając adresu do korespondencji. W dniu 11.02.2013 r. w trakcie 
przeprowadzania eksmisji lokal przy ul. Francuskiej został przejęty protokołem jednostronnym 
przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 4 KZGM w Katowicach, a następnie w dniu 14.02.2013 r. 
przekazany kartą lokalu do dyspozycji Urzędu Miasta. Natomiast porzucony lokal socjalny przy ul. 
Strzelców Bytomskich został przejęty protokołem jednostronnym przez OEB-2 w dniu 19.02.2014 r. 
W celu uzyskania aktualnego adresu zamieszkania dłużników w dniu 12.12.2014 r. zwrócono się do 
Centrum Personalizacji Dokumentów MSW. W odpowiedzi zwrotnej uzyskano informację, że nie 
dokonali oni zameldowania pod innym adresem. W toku czynności terenowych Komornik Sądowy 
ustalił, że dłużnicy przebywają prawdopodobnie w Anglii, fakt ten potwierdzili również lokatorzy 
budynku przy ul. Francuskiej w Katowicach. Wobec powyższego w dniu 15.04.2015 r. skierowano 
wniosek do Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie celem 
wskazania aktualnego miejsca zamieszkania ww. dłużników. W otrzymanej odpowiedzi z dnia 
17.06.2015 r. poinformowano, że osoby te nie figurują w rejestrze ww. Urzędu. Ponadto nie 
występowały o paszport, nie prosiły o pomoc konsularną oraz nie zostały zarejestrowane jako 
osoby zatrzymane. Również sprawdzenie w spisie wyborców nie przyniosło rezultatu. Ze względu 
na fakt, że prowadzone kilkukrotnie w stosunku do wszystkich zobowiązanych postępowania 
egzekucyjne okazały się bezskuteczne zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż skierowanie kolejnej 
sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego narazi jedynie Zakład na poniesienie 
dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem orzeczenia sądowego. Wobec powyższego 



- PROJEKT - 

25 

 

zachodzi przesłanka do umorzenia części zaległości niezasądzonych w kwocie 51.855,46 zł 
w oparciu o przywołany w podstawie prawnej pkt 3 art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 
W stosunku do pozostałej część wierzytelności obejmującej należności zasądzone, KZGM 
w Katowicach będzie podejmował kolejne próby wyegzekwowania zaległości na drodze 
postępowania egzekucyjnego. 
 
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 Pana J P, Pani K P, Pana K P, Pana M P 
oraz Pana J P z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w 
Katowicach przy ul. Francuskiej, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 3.8. 
 
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 Pani B S z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 
Gawliny w Katowicach. 
 
Zastępca Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że sprawa dot. 
umorzenia zaległości niezasądzonych w łącznej kwocie 7 458,95 zł przysługującej z tytułu 
korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gawliny 
w Katowicach. Całkowita zaległość za ww. lokal wynosi 136 853,12 zł. W związku z zadłużeniem 
KZGM w Katowicach wszczął procedurę windykacyjną w konsekwencji, której otrzymał wyrok Sądu 
Rejonowego w Katowicach z dnia 03.11.2006 r. nakazujący opróżnienie i opuszczenie lokalu 
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gawliny jak również przyznający dłużniczce 
uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Lokal przy ul. Gawliny w Katowicach został 
porzucony przez dłużniczkę. OEB nr 3 przejął ww. lokal mieszkalny protokołem zdawczo – 
odbiorczym w dniu 05.11.2013 r. Dłużniczka dniu 10.10.2013 r. zawarła umowę najmu lokalu 
socjalnego przy ul. Karola w Katowicach. Należności wynikające z użytkowania ww. lokalu 
socjalnego nie są regulowane przez dłużniczkę. W wyniku prowadzonych postępowań egzekucja 
komornicza okazała się bezskuteczna. Dłużniczka nie pracuje, nie pobiera świadczeń z ZUS. Korzysta 
z opieki MOPS, otrzymuje alimenty zasądzone na dziecko. Nie figuruje w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów, nie posiada żadnego majątku na spłatę zadłużenia. W ww. lokalu nie stwierdzono 
ruchomości przedstawiających wartość handlową. Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi 
uzasadnione przypuszczenie, że 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 związanych 
z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.  
 
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 
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w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Pani B St z tytułu korzystania z uprzednio 
zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Gawliny  
w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
Ad. 3.9. 
 
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 2016 r.  
 
Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara LAMPART wyjaśniła, 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 2016 r. przyjęto całkowitą powierzchnię cmentarzy 
komunalnych znajdujących się na terenie miasta Katowice, zarządzanych przez Katowickie 
Cmentarze Komunalne w Katowicach tj.398.000 m2. Ustalona stawka jednostkowa dotacji 
przedmiotowej na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla KCK w Katowicach w wysokości 1,80 zł 
w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni cmentarzy komunalnych będących w zarządzie Zakładu. Stawka 
ta zabezpieczy 35,35 % kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni cmentarzy komunalnych. Pozostałe 
koszty utrzymania KCK będzie pokrywał z przychodów własnych. 
 
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 stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta 
Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych 
w Katowicach na 2016 r., jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
 
Ad. 3.10. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających 
miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice. Pan Przewodniczący stwierdził, 
że w § 9 Uchwały Nr XXXVII/843/13 z dnia 29 maja 2013 r. czytamy „Zobowiązać Prezydenta Miasta 
Katowice do przedkładania raz w roku informacji o wielkości udzielonych ulg”. Pan Przewodniczący 
zapytał, kiedy taka informacja była przedkładana Radzie. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zawsze ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu jest przekazywana informacja o udzielonych ulgach wynikających z tej 
uchwały.    
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił uwagę na zapis art. 59  ust. 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który stanowi, że Organ stanowiący jednostki 
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samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, 
o których mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1. Pan 
Przewodniczący stwierdził, że stosowanie ulg z urzędu dotyczy tych sytuacji które przypisaliśmy 
wiceprezydentom, kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych. Oni z urzędu mogą udzielać 
ulg do określonej wysokości.   
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że stosowanie ulg 
z urzędu oznacza, że nie są one udzielane na wniosek. Zatem wszelkiego typu rozłożenia na raty czy 
odroczenie muszą być poprzedzone wnioskiem tego, który jest zadłużony. Natomiast stosowanie 
z urzędu oznacza, że jeżeli wystąpi przesłanka, która jest wskazana w ustawie o finansach 
publicznych to taka ulga w postaci umorzenia może być udzielona bez wniosku zadłużonego tym 
bardziej, że pierwszą i główną przesłanką jest śmierć dłużnika.        
 
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 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu 
Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, jednogłośnie - 7 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4. Korespondencja. 
 
Ad 4.1. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 

i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach 
w sprawie zaplanowania w budżecie miasta Katowice środków finansowych na 
potrzeby zagwarantowania podwyższonego dodatku za wychowawstwo w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.  

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym wniosek Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Zarządu Oddziały 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach w sprawie zaplanowania w budżecie miasta 
Katowice środków finansowych na potrzeby zagwarantowania podwyższonego dodatku za 
wychowawstwo w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice.  
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad 4.2. Wniosek Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty 

i Wychowania oraz Zarządu Oddziały Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach 
o przyjęcie w pracach nad budżetem miasta wniosku 
o zagwarantowanie dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzenia 
pracowników administracji zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez miasto Katowice.  

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym wniosek Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Zarządu Oddziały 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach o przyjęcie w pracach nad budżetem miasta 
wniosku o zagwarantowanie dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzenia 
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pracowników administracji zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 
Katowice.  
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad 4.3. Wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów o ujęcie 

w planie budżetowym sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym wniosek Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów o ujęcie w planie budżetowym sfinansowania 
Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.  
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad 4.4. Pismo dotyczące udzielenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji 

w wysokości 300.000,00 zł Start Managment Piotr Gerber przeznaczonej na pokrycie 
kosztów zadania pn. Katowice - Szopienice, Walcownia Cynku (pocz.XX w.): remont 
i konserwacja elewacji, renowacja okien oraz montaż instalacji sygnalizacji pożaru.  

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym pismo dotyczące udzielenia 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji w wysokości 300.000,00 zł Start 
Managment Piotr Gerber przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. Katowice - Szopienice, 
Walcownia Cynku (pocz.XX w.): remont i konserwacja elewacji, renowacja okien oraz montaż 
instalacji sygnalizacji pożaru.  
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
 
Ad. 5. Wolne wnioski. 
 
Radny Witold WITKOWICZ odnosząc się do przytoczonych przez Pana Przewodniczącego 
w punktach 4.1. i 4.2. wniosków zapytał czy odpowiedź w tym zakresie będzie znana jeszcze przed 
październikową sesję Rady Miasta.   
 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA stwierdził, że Prezydent 
regularnie spotyka się z przedstawicielami organizacji związkowych działających w miejskich 
instytucjach. Na wrześniowym spotkaniu z przedstawicielami związku zawodowego „Solidarność” 
znalazł się zapis, że po analizie wyników budżetu miasta za 2015 rok Pan Prezydent przedstawi 
stanowisko czy według niego wprowadzenie regulacji wynagrodzeń będzie możliwe.  Dotyczy to 
generalnie pracowników podległych prezydentowi. W związku z powyższym konsumuje to również 
te wnioski. 
 
Radny Maciej BISKUPSKI zapytał czy Komisja planuje jeszcze w tym roku podjąć temat dotyczący 
modyfikacji regulacji związanych z Budżetem Obywatelskim. Zakończyła się bowiem procedura 
Budżetu Obywatelskiego drugiej edycji. Są organizowane różnego rodzaju spotkania środowisk 
aktywistów działających na terenie miasta, które dyskutują na temat całej procedury Budżetu 
Obywatelskiego. Pan radny stwierdził, że na Komisji również powinniśmy poświęcić czas na to by 
podyskutować na temat zmian, które w odczuciu Pana radnego w niektórych aspektach byłyby 
konieczne.  
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że punkt ten zostanie umieszczony 
w porządku obrad następnego posiedzenia Komisji w dniu 19.11.2015 r. jako Informacja na temat 
procedury Budżetu Obywatelskiego w roku bieżącym i wnioskach wynikających z realizacji tej 
procedury na rok następny.  Będzie to materiał, który będzie stanowił podstawę do dyskusji.        
 
Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, 
iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
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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