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BRM.0012.3.8.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  

 

 

Data posiedzenia: 10.09.2015 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:45 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółem).  

 

Radni nieobecni: 

 

1. Bartosz WYDRA 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA  

2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 

3. Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA 

4. Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK 

5. Naczelnik Wydziału Geodezji Pan Roman ROHACZYŃSKI 

6. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ 

7. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK 

8. Naczelnik Wydziału Informatyki Pan Andrzej NORAS 

9. Kierownik Referatu ds. Umów i Rozliczeń w Wydziale Inwestycji Pani Elżbieta SKUBIS  

10. Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA 

11. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ – TRZĘSIMIECH 

12. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 

13. Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK 

14. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław CYGAN 

15. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych 

Pani Mirosława STACHURA – JELEŃ 

16. Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara 

OBORNY 

17. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach Pani Anna TREPKA 

18. Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Pan Piotr HANDWERKER 

19. Główna Księgowa Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Pani Maria 

ZAREMBA 

20. Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Pan Mieczysław WOŁOSZ 

21. Zastępca Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach Pan Jan 

OGRODOWICZ 

 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 BRM.0012.3.6.2015.KJ z dnia 18.06.2015 r.  
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 BRM.0012.3.7.2015.KJ z dnia 23.07.2015 r. 

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej miasta Katowice za I półrocze 2015 roku (art.266 ust.1 ufp). 

2.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji 

o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, 'Informacji 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 

za I półrocze 2015 roku' oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2015 roku. 

3. Stopień zaawansowania wydatków majątkowych zapisanych w uchwale budżetowej na rok 

2015 w zał. 5b i 6a. 

4. Wytyczne do projektu budżetu miasta Katowice, założenia i materiały kalkulacyjne do 

przedłożenia projektu budżetu na rok 2016. 

5. Opiniowanie projektów uchwał: 

5.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej. 

5.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 

w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, zakładzie 

rehabilitacyjno - leczniczym. 

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

odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. PCK w Katowicach. 

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

udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację 

zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz 

z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na 

potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”. 

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

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

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

w budżecie miasta Katowice na 2015 rok. 

5.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 

6. Korespondencja. 

6.1. Odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie przedłożenia wraz z projektem budżetu 

informacji uproszczonej dotyczącej budżetu na kolejny rok. (Załącznik Pismo SKB.ZD-

00043/15 z dnia 30 lipca 2015)  

7. Wolne wnioski. 

 

________________________________________________________________________________  

 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 

gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad proponując jednocześnie zmianę 

kolejności omawianych punktów.  

 

Komisja bez uwag przyjęła porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną przez Pana 

Przewodniczącego zmianą. 



- PROJEKT - 

3 

 

Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Projekty protokołów Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 18.06.2015 r. oraz Nr 

7/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 23.07.2015 r. były dostępne 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 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 

18.06.2015 r. pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta został przyjęty jednogłośnie – 5 głosów 

„za”. 

 

W kolejności Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt  protokołu Nr 7/15 z posiedzenia 

Komisji Budżetu Miasta w dniu 23.07.2015 r. 

 

Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta został przyjęty jednogłośnie – 5 głosów 

„za”. 

 

Ad. 5. Opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 5.6. 

 

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: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 13.214.214 zł z tytułu: 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 1.690.824 zł, w tym: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w związku z działalnością Międzynarodowego 

Centrum Kongresowego – 1.522.850 zł, 

 placówki oświatowe w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie (5.961 zł), 

darowiznami pieniężnymi (19.000 zł), najmem pomieszczeń (50.000 zł), zwrotem 

kosztów zakupu pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminów 

kwalifikacyjnych (970 zł) –75.931 zł, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku ze zwiększoną egzekucją nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych – 92.000 zł, 

 Powiatowy Urząd Pracy w związku ze zwrotem części wydatków poniesionych 

w ramach projektu „Na początek staż” – 43 zł, 

 refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Międzynarodowe Centrum 

Kongresowe” – 7.061.117 zł, 

 dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (500.000 zł) 

i Katowickich Wodociągów S.A. (1.000.000 zł) – 1.500.000 zł, 

 części oświatowej subwencji ogólnej: gminnej (230.000 zł) i powiatowej (155.000 zł) 

zgodnie z informacją od Ministra Finansów – 385.000 zł, 

 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów Erasmus+ – 185.266 zł 

 „Współpracujmy na rzecz środowiska” – 59.134 zł, 

http://www.katowice.eu/
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 „Natura w służbie człowieka lub/i człowiek w służbie natury” – 126.132 zł, 

 środków z funduszy strukturalnych i budżetu państwa – 2.386.424 zł na realizację 

projektów: 

 „Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach” (EFRR) – 442.616 zł, 

 „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów 

przedszkolnych” (EFRR) – 1.146.541 zł, 

 „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” (budżet państwa) – 5.723 

zł, 

 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” (EFS – 747.872 zł, 

budżet państwa – 26.396 zł) – 774.268 zł, 

 „Budowa organów koncertowych w sali koncertowej Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” (EFRR) – 17.276 zł, 

 środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 

na obsługę zadań celem dostosowania planu do wysokości 2,5% (w związku ze 

zwiększeniem finansowania z Funduszu zadań Miasta) – 5.583 zł, 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 2.276.316 zł z tytułu: 

 środków z funduszy strukturalnych – 2.276.316 zł na realizację projektów: 

 „Centrum Usług Wspólnych” (EFRR) w związku ze zmianą nazwy i zakresu zadania – 

850.000 zł, 

 „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” (EFS) w związku ze 

zmianą montażu finansowego – 5.723 zł, 

 „Potencjał Młodzieży – od wykluczenia do włączenia” (EFS) w związku z rezygnacją 

z projektu – 442.000 zł, 

 „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi” (EFS) w związku ze zmianą 

nazwy i zakresu zadania – 978.593 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 15.500.204 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 509.000 zł: 

 „Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek. 

Przebudowa ulicy Słowackiego” w związku z ujednoliceniem sposobu finansowania 

zadania – 424.000 zł, 

 „Modernizacja budynków komunalnych” w związku z wykonaniem zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w budynku przy ul. Gliwickiej 148 – 40.000 zł, 

 „Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż., adaptacja 

strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138” – 45.000 zł, 

 wykonanie nowych nawierzchni oraz murów oporowych na ul. Jordana przy Pomniku 

Prymasa Augusta Hlonda – 500.000 zł, 

 pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa nabytych w drodze spadku na 

podstawie wyroków sądowych (dofinansowanie zadania zleconego) – 12.000 zł, 

 wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych 

zgodnie z wyrokami sądowymi orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników – 1.000.000 

zł, 

 pokrycie kosztów funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Kongresowego – 1.522.850 

zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 

5.485.737 zł: 

 „Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach” (EFRR – 442.616 zł, wkład 

własny – 48.154 zł) – 490.770 zł, 

 „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów 
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przedszkolnych” (EFRR – 1.146.541 zł, wkład własny – 831.725 zł) – 1.978.266 zł, 

 „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” (budżet państwa) – 7.154 

zł, 

 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” (EFS – 747.872 zł, 

budżet państwa – 26.396 zł, wkład własny – 2.210.279 zł) – 2.984.547 zł, 

 „Budowa organów koncertowych w sali koncertowej Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” (EFRR – 17.276 zł, wkład własny – 

7.724 zł) – 25.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 

(Erasmus+) – 43.396 zł: 

 „Natura w służbie człowieka lub/i człowiek w służbie natury” – 36.800 zł, 

 „Współpracujmy na rzecz środowiska” – 6.596 zł, 

 zakup materiałów i naprawę zniszczonego mienia w placówkach oświatowych (ze środków 

otrzymanych odszkodowań) – 5.961 zł, 

 zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych oraz wydzielenie portierni w X 

Liceum Ogólnokształcącym – 50.000 zł, 

 zakup nagród, telewizorów i osprzętu oraz pokrycie kosztów obsługi administracyjnej 

realizowanego przez X Liceum Ogólnokształcące programu o cyberprzemocy „Druga 

Strona Monitora” (ze środków otrzymanej darowizny) – 9.000 zł, 

 zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Zespół Obsługi Jednostek 

Oświatowych w ramach realizowanego zadania prewencyjnego (ze środków otrzymanej 

darowizny) – 10.000 zł, 

 zakup pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w Zespole 

Szkół Zawodowych Nr 3 (ze środków otrzymanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) 

– 970 zł, 

 zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

w szkołach (ze środków otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej) – 385.000 zł, 

 uzupełnienie środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym na: wpłaty 

na PFRON (60.000 zł), zakup energii (25.000 zł), zakup żywności (61.800 zł), dowożenie 

uczniów (138.200 zł) oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli 

(400.000 zł) – 685.000 zł, 

 dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa boiska trawiastego przy ul. 

Techników 5 i rozwój infrastruktury sportowej” realizowanego w ramach budżetu 

obywatelskiego dla dzielnicy Dąbrówka Mała – 103.500 zł, 

 realizację zadań remontowych (300.500 zł) i inwestycyjnych (50.000 zł) w placówkach 

oświatowych – 350.500 zł, 

 dotację dla uczelni wyższych celem realizacji zadań inwestycyjnych – 2.046.107 zł: 

 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” – 46.107 zł, 

 „Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 

1 Maja 50” – 2.000.000 zł, 

 udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów” na realizację 

zadania wskazanego przez Radę Jednostki Pomocniczej Nr 7 Załęże tj. dofinansowanie 

działalności Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego – 6.000 zł, 

 zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych finansowanych 

w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa – 92.000 zł, 

 obsługę administracyjną zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z dostosowaniem planu do wysokości 

2,5% 

 środków przyznanych według algorytmu w 2015 roku – 5.583 zł, 
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 uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników Zakładu Zieleni Miejskiej 

w związku z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych przy podlewaniu terenów 

zielonych w okresie upałów – 100.000 zł, 

 zakup wyposażenia terenów zieleni celem utrzymania infrastruktury rekreacyjno-

wypoczynkowej tj. zagospodarowanie Pl. Powstańców Śląskich oraz ul. Obrońców 

Westerplatte w Szopienicach – 27.000 zł, 

 zakup dekoracji bożonarodzeniowej (szopki) – 25.000 zł, 

 udzielenie dotacji celowej dla miejskich instytucji kultury celem realizacji zadań 

wskazanych przez Rady Jednostek Pomocniczych – 55.600 zł: 

 RJP nr 6 Ligota-Panewniki: zajęcia edukacyjne dla dzieci przebywających w SP Szpitalu 

Klinicznym Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (2.000 zł), konkurs 

fotograficzno-plastyczny (1.200 zł), Mikołajki (1.700 zł), rodzinny konkurs piosenki 

(2.000 zł) – 6.900 zł, 

 RJP nr 8 Osiedle Witosa: konkurs fotograficzny „Książka na jesiennym szklaku” (3.100 

zł), organizacja spotkań autorskich (1.600 zł), Rodzinny Festyn Osiedlowy (32.000 zł) – 

36.700 zł, 

 RJP nr 13 Bogucice: impreza środowiskowa „Akademia Honorowych Dawców krwi” 

(1.500 zł), piknik inauguracyjny – otwarcie strefy aktywności rodzinnej na Os.Kukuczki 

(1.500 zł) – 3.000 zł, 

 RJP nr 14 Dąbrówka-Mała: wsparcie wydarzeń rekreacyjnych i kulturalnych 

adresowanych do seniorów w ramach „Kawiarenki seniorów” tj. organizacja spotkań 

seniorów i wyjazdów do miejskich placówek i instytucji – 7.000 zł, 

 RJP nr 20 Zarzecze: koncerty kameralne – 2.000 zł, 

 zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Katowice-Miasto Ogrodów celem 

realizacji dodatkowych zadań związanych z promocją Miasta Muzyki oraz nowymi 

wydarzeniami muzycznymi – 1.000.000 zł, 

 przygotowanie Hali Spodek do przeprowadzenia Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie 

w 2016 roku oraz meczu kontrolnego w 2015 roku – 1.470.000 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 6.991.595 zł przeznaczonych na: 

 opracowanie dokumentacji projektowej, realizację przebudowy dróg powiatowych oraz 

budowę i modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w związku 

z ujednoliceniem sposobu finansowania zadania – 424.000 zł, 

 wydatki jednoroczne w budynkach zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej - wyposażenie w instalacje przeciwpożarowe – 40.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych –

2.679.440 zł: 

 „Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w 

Katowicach – Zawodziu” (wkład własny) w związku z przesunięciem środków na 2016 

rok – 1.000 zł, 

 „Centrum Usług Wspólnych” (EFRR – 850.000 zł, wkład własny – 150.000 zł) –

1.000.000 zł, 

 „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” (EFS) – 7.154 zł, 

 „Potencjał Młodzieży – od wykluczenia do włączenia” (EFS – 442.000 zł, wkład własny 

– 78.000 zł) – 520.000 zł, 

 „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi” (EFS – 978.593 zł, wkład 

własny – 172.693 zł) – 1.151.286 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 3.803.155 zł: 

 „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania 

z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich)” 

w związku z oszczędnościami – 27.000 zł, 
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 „Przebudowa placu Fojkisa” w związku z przesunięciem środków na 2018 rok – 

1.966.907 zł, 

 „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym 

terenem dawnej kopalni Katowice i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby 

Muzeum Śląskiego w Katowicach” w związku z przesunięciem środków na 2016 rok – 

1.500.000 zł, 

 „Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej” w związku z przesunięciem środków na 2016 

rok – 309.248 zł, 

 zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu pod park przy ul. Wantuły” w związku 

z brakiem możliwości wykonania zadania w roku bieżącym w planowanym zakresie – 

45.000 zł. 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 2.429.289 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

Zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków 

w kwocie 3.861.000 zł celem: 

 zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przeniesienie 

między działami) – 3.850.000 zł, 

 zwiększenia dotacji podmiotowej dla warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zwiększeniem 

środków z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wg algorytmu na 

2015 rok (w tym przeniesienia między działami) – 11.000 zł. 

Dokonuje się korekty na Wieloletnim Przedsięwzięciu Inwestycyjnym „Modernizacja budynków 

komunalnych” (poz. 14) poprzez zmniejszenie wydatków na ul. Stalmacha 18, 18a, 20 

i zwiększeniu wydatków na ul. Radosnej 35a, 35b, 35c o kwotę 75.000 zł. 

Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 

rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 

o kwotę 64.502 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie 

(5.168 zł), sprzedaży biletów wstępu na basen (4.000 zł), najmu pomieszczeń (55.334 zł) 

z przeznaczeniem na: naprawę zalanych pomieszczeń (5.168 zł), zakup pomocy naukowych, 

wyposażenia i materiałów do remontów (21.309 zł), opłaty za media (23.025 zł) oraz podatek VAT 

(15.000 zł). 

Pani Skarbnik dodała, że do niniejszego projektu uchwały została przygotowana autopoprawka 

celem zabezpieczenia środków na realizację: 

- projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych „Poprawa efektywności 

energetycznej poprzez kompleksowa termomodernizację budynków użyteczności publicznej 

w mieście Katowice – projekt II” (20.259 zł), 

- zadań realizowanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w tym 

w ramach budżetu obywatelskiego poprzez włączenie ich do Wieloletnich Przedsięwzięć 

Inwestycyjnych (129.488 zł) i umożliwienia ich zakończenia w 2016 roku, 

- koncepcji architektoniczno-urbanistycznej układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu nad 

ul. Św. Jana w Katowicach w ramach Przebudowy strefy śródmiejskiej (13.000 zł). 

W związku z realizacją przedsięwzięcia przy wykorzystaniu środków unijnych wprowadza się do 

budżetu dochody z EFRR w wysokości 17.220 zł.  

 

Radny Marek NOWARA poprosił o przybliżenie kwestii zmniejszenia wydatków na zadaniu 

„Przebudowa placu Fojkisa” w związku z przesunięciem środków na 2018 rok.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzat KWAPISZ wyjaśniła, że zmiana ta została 

wprowadzona na wniosek Zakładu Zieleni Miejskiej. Pani Naczelnik wyjaśniła, że zakres 

wykonania robót połgał na wyłonieniu wykonawcy całości robót budowlanych. Wykonaniu robót 

ziemnych, ułożeniu nawierzchni i elementów małej architektury oraz oświetlenia zgodnie 
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z projektem, bez prac w substancji zielonej. Po zmianach zakres zadania został rozszerzony 

w związku z możliwością wystąpienia gatunków chronionych w obszarze opracowania 

projektowego zachodzi, bowiem konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej celem 

udokumentowania ewentualnego występowania gatunków chronionych i powiadomienia 

o wynikach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zakończenie tych działań wraz 

z uzyskaniem decyzji RDOŚ szacuje się na II kwartał 2017 r. Uzyskanie nowego pozwolenia na 

budowę wraz z aktualizacją projektu kosztorysu inwestorskiego pozwoli na rozpoczęcie robót 

budowlanych w 2018 r.   

 

Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Pan Mieczysław WOŁOSZ dodał 

w uzupełnieniu, że w ramach tej inwestycji trzeba wyciąć kilka drzew. Proces decyzyjny został 

wstrzymany przez ekologów, którzy protestowali przeciwko tej wycince. Odbyła się specjalna 

rozprawa w Urzędzie Miasta Chorzowa, który miał wydać decyzję w tym zakresie. Doszło do 

pewnego kompromisu. Na część rzeczy została decyzja wydana na część nie. Ekolodzy zwrócili się 

do RDOŚ z wnioskiem, by wszelkie inwestycje w takich miejscach były poprzedzone 

inwentaryzacją przyrodniczą, którą trzeba robić w ciągu całego roku, by określić czy nie występuje 

jakiś gatunek chroniony. Potrzebna jest również opinia ornitologa, herpetologa, botanika, 

entomologa w tym zakresie obejmująca okres całego roku. Następnie, jeśli coś takiego się stwierdzi 

trzeba wystąpić do RDOŚ o pozwolenie na zniszczenie stanowiska lub na opracowanie 

dokumentacji chroniącej to stanowisko. Jest to kolejny półroczny okres oczekiwania na taką 

decyzję. Pan Dyrektor stwierdził, że ZZM nie jest, zatem w stanie przy tego typu inwestycjach 

dotrzymać terminu. W przypadku „Przebudowy placu Fojkisa” był już ogłaszany przetargu na 

wykonie tych prac. Pan Dyrektor dodał, że nie jest to jedyne zadanie objęte tą procedurą.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o uszczegółowienie kwestii dopłaty do 

Spodka. Pan Przewodniczący zapytał czy będzie to stała dopłata? 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że środki zwiększane są 

zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 1.522.850 zł. Pan Prezydent podjął decyzję 

by przyjrzeć się stronie dochodowej. Póki co faktycznie miasto do MCK i Spodka dopłaca, ale 

rozruch zawsze jest bardzo trudny. Potencjalny operator tych obiektów planował i przewidywał, że 

w pierwszym okresie też uzyskiwałby mniejsze wpływy, niemniej jednak w dłuższym czasie miałby 

osiągnąć jakieś sensowne zyski. W naszych założeniach, jeżeli chodzi o Spodek to planowane było 

dofinansowanie partnera prywatnego o kwotę, jaka wynikała w przeszłości z różnicy pomiędzy 

dochodami a wydatkami w Spodku.     

 

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 jak również 

autopoprawką do przedmiotowego projektu uchwały, w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów 

„przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Ad. 5.7. 

 

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 
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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-

2020: 

- zwiększenie limitów kwot wydatków o 59.938.336 zł przeznaczonych na: 

- realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 7.268.560 zł: 

- Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk 

(226.549 zł): 

- „Natura w służbie człowieka lub/i człowiek w służbie natury" – zwiększenie 

36.800 zł (w 2015 r.), zwiększenie 84.065 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 33.373 zł 

(w 2017 r.) 

- „Współpracujmy na rzecz środowiska" – zwiększenie 6.596 zł (w 2015 r.) 

zwiększenie 50.344 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 15.371 zł (w 2017 r.); 

- „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" – zwiększenie 

45.250 zł (w 2015 r.), zwiększenie 1.596.275 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 1.901.975 

zł (w 2017 r.); 

w tym nowo wprowadzanych do WPF, realizowanych po roku 2015 

- „Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice" – 

zwiększenie 80.000 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 120.000 zł (w 2017 r.); 

- „CARE-Baltic - Strategia transportu bezemisyjnego dla obszaru Morza Bałtyckiego" 

– zwiększenie 430.903 zł (w 2016 r.), zwiększenie 493.025 zł (w 2017 r.), 

zwiększenie 493.025 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 82.164 zł (w 2019 r.); 

- „Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic" – 

zwiększenie 104.000 zł (w 2016 r.), zwiększenie 125.000 zł (w 2017 r.), zwiększenie 

125.000 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 135.000 zł (w 2019 r.); 

- „Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół" 

– zwiększenie 831.270 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 479.124 zł (w 2017 r.); 

- realizację projektów majątkowych ze środków unijnych o kwotę 46.570.559 zł: 

- „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których 

organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych 

oddziałów przedszkolnych" – zwiększenie 1.978.266 zł (w 2015 r.); 

- „Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach" – zwiększenie 490.770 zł (w 

2015 r.), zwiększenie 2.769.500 zł (w 2016 r.), zwiększenie 2.073.500 zł (w 2017 r.), 

zwiększenie 12.024.338 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 10.988.188 zł (w 2019 r.); 

- „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" – zwiększenie 

2.939.297 zł (w 2015 r.); 

- „Budowa organów koncertowych w sali koncertowej Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" – zwiększenie 25.000 zł (w 2015 r.), 

zwiększenie 4.323.995 zł (w 2016 r.), zwiększenie 3.727.710 zł (w 2017 r.) i 

zwiększenie 4.348.995 zł (w 2018 r.); 

w tym nowo wprowadzanych do WPF, realizowanych po roku 2015 

- „Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic" – 

zwiększenie 631.000 zł (w 2016 r.), zwiększenie 125.000 zł (w 2017 r.) i 

zwiększenie 125.000 zł (w 2018 r.); 

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

o kwotę 5.079.717 zł: 

- „Modernizacja budynków komunalnych" – zwiększenie 40.000 zł (w 2015 r.) i 

zwiększenie 350.000 zł (w 2016 r.); 

- „Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek. 

Przebudowa ulicy Słowackiego" – zwiększenie 424.000 zł (w 2015 r.); 
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- „Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż., adaptacja 

strychu siedziby ZZM przy ul. Kościuszki 138" – zwiększenie 45.000 zł (w 2015 r.); 

- „Przebudowa budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy 

ul. 1 Maja 50" – zwiększenie 2.000.000 zł (w 2015 r.) i zwiększenie 1.000.000 zł (w 

2016 r.); 

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach" – zwiększenie 46.107 zł (w 2015 r.) i 

zwiększenie 1.024.610 zł (w 2016 r.); 

w tym nowo wprowadzanych do WPF, realizowanych po roku 2015 

- „Modernizacja części elewacji poprzez odtworzenie reliefu orła piastowskiego 

autorstwa Stanisława Szukalskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, 

pl. Sejmu Śląskiego" – zwiększenie 150.000 zł (w 2016 r.); 

- programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta o kwotę 1.019.500 zł: 

- „Letni Ogród Teatralny" – zwiększenie 19.500 zł (w 2015 r.); 

- „Katowice – Miasto Ogrodów" – zwiększenie 1.000.000 zł (w 2015 r.); 

- zmniejszenie limitów kwot wydatków o 26.027.956 zł przeznaczonych na: 

- realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 9.985.956 zł: 

- „Potencjał Młodzieży - od wykluczenia do włączenia" – zmniejszenie 520.000 zł (w 

2015 r.), zmniejszenie 500.000 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 500.000 zł (w 2017 r.), 

zmniejszenie 490.000 zł (w 2018 r.), zmniejszenie 500.000 zł (w 2019 r.) i 

zmniejszenie 490.000 zł (w 2020 r.); 

- „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi" – zmniejszenie 436.286 

zł (w 2015 r.), zmniejszenie 1.309.934 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 1.309.934 zł (w 

2017 r.), zmniejszenie 1.309.934 zł (w 2018 r.), zmniejszenie 1.309.934 zł (w 2019 

r.) i zmniejszenie 1.309.934 zł (w 2020 r.); 

- realizację projektów majątkowych ze środków unijnych o kwotę 16.015.000 zł: 

- „Centrum Usług Wspólnych" – zmniejszenie 1.000.000 zł (w 2015 r.), zmniejszenie 

1.000.000 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 4.800.000 zł (w 2017 r.), zmniejszenie 

4.000.000 zł (w 2018 r.) i zmniejszenie 4.500.000 zł (w 2019 r.); 

- „Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi" – zmniejszenie 715.000 

zł (w 2015 r.); 

- realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 

o kwotę 27.000 zł: 

- „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz 

skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac 

Powstańców Śląskich)" – zmniejszenie 27.000 zł (w 2015 r.); 

Ponadto dokonuje się korekt nie skutkujących zmianą łącznego limitu wydatków wieloletnich 

przedsięwzięć, a polegających wyłącznie na: 

- zmianie limitu wydatków zadań w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w 

poszczególnych latach ich realizacji: 

- „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym 

terenem dawnej kopalni Katowice i budowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby 

Muzeum Śląskiego w Katowicach" – zmniejszenie 1.500.000 zł (w 2015 r.) i 

zwiększenie 1.500.000 zł (w 2016 r.); 

- „Przebudowa placu Fojkisa" – zmniejszenie 1.966.907 zł (w 2015 r.), zmniejszenie 

700.000 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 2.666.907 zł (w 2018 r.); 

- „Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej" – zmniejszenie 309.248 zł (w 2015 r.) i 

zwiększenie 309.248 zł (w 2016 r.); 

- „Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice" – 
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zmniejszenie 6.200.000 zł (w 2016 r.), zmniejszenie 300.000 zł (w 2017 r.), zwiększenie 

1.000.000 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 5.500.000 zł (w 2019 r.); 

- zmianie limitu wydatków przedsięwzięcia majątkowego współfinansowanego funduszami 

strukturalnymi w poszczególnych latach jego realizacji: 

- „Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w 

Katowicach - Zawodziu" – zmniejszenie 1.000 zł (w 2015 r.) i zwiększenie 1.000 zł (w 

2016 r.); 

- korekcie źródeł finansowania przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego funduszami 

strukturalnymi (poprzez wprowadzenie dotacji stanowiących wkład krajowy i zmniejszenie 

funduszy strukturalnych): 

- „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy" (+/- 7.154 zł); 

Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujmuje się w załącznikach 2a, 2b, 

3 i 4 do niniejszej uchwały. 

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 w zakresie: 

- dochodów bieżących w latach 2016-2020, w związku ze zmianą oraz wprowadzeniem 

nowych przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi, 

- dochodów majątkowych w latach 2016-2019, wskutek wprowadzenia nowych 

przedsięwzięć inwestycyjnych, współfinansowanych funduszami strukturalnymi, 

- wydatków bieżących w latach 2016-2020, ponoszonych w ramach przedsięwzięć 

współfinansowanych środkami unijnymi, 

- wydatków majątkowych w latach 2016-2020, w związku z zmianą limitów wydatków 

przedsięwzięć w ramach WPI oraz współfinansowanych funduszami strukturalnymi, a także 

w latach 2018-2020 w celu zbilansowania budżetu, 

- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w 

celu zbilansowania budżetu w latach 2016-2018. 

Pani Skarbnik dodała, że autopoprawki dokonuje się w związku z autopoprawka zgłoszoną do 

projektu uchwały Rady Miasta  w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 

rok w zakresie: 

- zwiększenia dochodów majątkowych (17.220 zł) i wydatków majątkowych (20.259 zł) w 

ramach projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych pn. „Poprawa efektywności 

energetycznej pop[rzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej w mieście Katowice – projekt II”, 

- zmniejszenia wydatków bieżących na zakup usług związanych z koordynacją procesu 

przebudowy centrum Miasta z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego 

pn. „Przebudowa strefy śródmiejskiej” (13.000 zł). 

Ponadto autopoprawki dokonuje się w związku z koniecznością wprowadzenia wieloletnich 

przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2015-2016 (w tym realizowanych ze środków budżetu 

obywatelskiego) poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych jednorocznych w 2015 r. 

(1.990.000 zł): 

- „Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i 

Koszarową” (48.000 zł w 2015 r. i 702.000 zł w 2016 r.), 

- „Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji 

dla mieszkańców – etap pierwszy” (13.776 zł w 2015 r. i 136.224 zł w 2016 r.), 

- „Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej” (17.712 zł w 2015 r. i 122.288 zł w 2016 

r.), 

- „Budowa placu zabaw ze strefą fitness” (50.000 zł w 2015 r.  i 900.000 zł w 2016 r.). 

-  
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Radny Maciej BISKUPSKI poprosił o uszczegółowienie kwestii „Budowy palcu zabaw ze strefą 

fitness” (50.000 zł w 2015 r.  i 900.000 zł w 2016 r.). 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że jest to projekt 

związany z realizacją w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania rewitalizacja i przywrócenie 

mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową. Budowa palcu zabaw ze strefą 

fitness była projektem towarzyszącym Budżetowi Obywatelskiemu. Było to zadanie roczne na 

łączną kwotę 950.000 zł, a w tej chwili zostało włączone do zadań wieloletnich.      

 

Radna Krystyna SIEJNA zapytała czy zatem obydwa projekty rewitalizacja i przywrócenie 

mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową oraz budowy palcu zabaw ze 

strefą fitness się sumują. 

 

Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara 

OBORNY wyjaśniła, że wspomniane zadanie przeszło z Zakładu Zielenie Miejskiej do KZGM, 

ponieważ Zakład został realizatorem Budżetu Obywatelskiego. Uznaliśmy, że dobrze będzie, jeśli 

inwestorem dla tego obszaru będzie jeden podmiot. Uznaliśmy również, że zadanie to będzie 

realizował KZGM. Zakres projektowy który przekazał Zakładowi ZZM opiewa na kwotę 950.000 

zł. KZGM poprzez przesunięcia wygospodarował z własnych środków dodatkowe pieniądze na to 

zadanie. Zatem będzie to Budżet Obywatelski wraz z dodatkowymi środkami w wysokości 950.000 

zł.      

 

Radny Michał LUTY zapytał czy na realizację tego zadania zostanie rozpisany przetarg? 

 

Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara 

OBORNY wyjaśniła, że zostanie rozpisany przetarg. By uniknąć zarzutów, że wychodzimy 

z zadaniami poza rok budżetowy, co stanowi domniemanie naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych nie możemy zawierać umów z przejściem na kolejny rok poza rok budżetowy. Nie 

jesteśmy w stanie takiego zadania zrealizować w ciągu roku budżetowego, łącznie 

z projektowaniem, ze wszystkimi uzgodnieniami jak również z uzyskiwaniem map do celów 

projektowych. Wobec tego te zadania muszą być prowadzone, jako zadania wieloletnie. Dlatego za 

zgodą Pana Prezydenta wprowadzamy to do WPF.       

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że ten przypadek jest takim 

przypadkiem, który, będzie umożliwiał w przyszłości również wprowadzanie z definicji 

jednorocznych zadań z Budżetu Obywatelskiego do WPF. Jeśli wierzyć anonsom pojawiającym się 

w prasie, jak również relacjom z jednostek pomocniczych, to stopień zaawansowania realizacji 

zadań z tego budżetu budzi niepokój, że pewne zadania nie zostaną zrealizowane do końca roku.    

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że w Budżecie 

Obywatelskim jest kilkadziesiąt zadań różnego charakteru. W sprawozdaniu półrocznym znajduje 

się informacja o realizacji tych zadań. Przed sesją 16 września do Biura Rady Miasta zostanie 

dostarczone półroczne sprawozdanie z programu zadań społecznych i gospodarczych, gdzie 

również znajduje się sprawozdanie z realizacji wszystkich zadań objętych Budżetem 

Obywatelskim. Pani Naczelnik zapewniła, że z pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego zostaną 

zrealizowane wszystkie zadania. Ze względu jednak na to, że był to pierwszy rok pracy 

z regulaminem Budżetu Obywatelskiego i z takim typem realizowania zadań, zdarzają się 

przypadki, że realizacja niektórych zadań się przedłuży. Dotyczy to 10% wszystkich projektów. Są 

to w głównej mierze zadania inwestycyjne, które są najtrudniejsze w realizacji.  Regulamin BO dla 

edycji 2015 przewidywał, że w uzasadnionych, jednostkowych przypadkach jest możliwe, aby 

zadanie które ma takie trudności  przesunąć i realizować w ramach środków niewygasających do 30 

czerwca następnego roku. Nie przewidzieliśmy, że będą aż takie trudności, które spowodują 
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konieczności wprowadzenia zadania do puli zadań wieloletnich. Pani Naczelnik dodała, że zmiana 

regulaminu w tym zakresie została przygotowana. Wskazuje ona, że tylko w uzasadnionych 

i nielicznych przypadkach zadanie będzie mogło być realizowane w dłuższym czasie i nie 

przewidujemy, że będzie to czas dłuższy niż dwa lata. Pani Naczelnik dodała, że jest jeszcze taka 

grupa zadań w Budżecie Obywatelskim, które dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych na gruntach 

nie będących własnością miasta, a będących własnością spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. By 

móc realizować zadanie inwestycyjne i wydatkować publiczne środki na terenach nie będących 

własnością miasta musimy zabezpieczyć interesy miasta, podpisując stosowne umowy. 

Wypracowanie tej umowy ze strony miasta trwało dosyć długo. Wzory umów zostały 

przygotowane, jednostki już nimi dysponują i na bieżąco starają się podpisywać umowy 

z poszczególnymi spółdzielniami. W tym przypadku też może nastąpić przesunięcie tych realizacji.                          

 

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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 jak 

również autopoprawką do przedmiotowego projektu uchwały, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 

0 głosów „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

 

Ad. 5.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 

 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ – TRZĘSIMIECH 
wyjaśniła, że w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 25.07.2014 roku, zachodzi 

konieczność ustalenia nowych szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie 

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty 

za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Zadaniem pieczy zastępczej realizowanym przez powiat jest 

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, poprzez prowadzenie i organizowanie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 

specjalistyczno-terapeutycznego, typu rodzinnego oraz placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 

interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, a także organizowanie opieki w rodzinach zastępczych 

i rodzinnych domach dziecka, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów 

utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w 

gotowości przyjęcia dziecka albo świadczenia opieki i wychowania zawodowym rodzinom 

zastępczym. Ustawodawca zobowiązał rodziców do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka 

przebywającego w pieczy zastępczej i określił wysokość tej opłaty do wysokości średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz środków 

finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz 

środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki - w przypadku umieszczenia dziecka 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, a także w wysokości przyznanych 
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świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 - w przypadku umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej 

niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Pani Naczelnik dodała, że projekt uchwały 

skonsultowano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. 

 

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 określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie 

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 5.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały  Rady Miasta Katowice w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo - 

leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, zakładzie rehabilitacyjno – leczniczym. 

 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ – TRZĘSIMIECH 

wyjaśniła, że związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw z dnia 25.07.2014 roku zachodzi konieczność 

ustalenia nowych szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, zakładzie 

rehabilitacji – leczniczej. Ustawodawca zobowiązał rodziców dziecka umieszczonego w zakładzie 

opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji 

leczniczej do zwrotu powiatowi kwoty poniesionej opłaty. Obowiązek ten dotyczy także rodziców 

pozbawionych częściowo lub całkowicie władzy rodzicielskiej. Pani Naczelnik podkreśliła, że tak 

jak wcześniej omawiany projekt, również ten dokument skonsultowano z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym 

i o wolontariacie. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał gdzie w Katowicach znajdują się 

wymienione przez Panią Naczelnik zakłady. 

 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ – TRZĘSIMIECH 

wyjaśniła, że w mieście Katowice nie ma takich zakładów. Znajdują się one poza miastem. W tym 

roku dotyczy to jednak tylko siedmiorga dzieci.  

 

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

Jerzy FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie 

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - 

opiekuńczym, zakładzie rehabilitacyjno - leczniczym, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 
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pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 5.3. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr  

położonego w budynku przy ul. PCK  w Katowicach.   

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

w dniu 09.09.2005r. Miasto Katowice sprzedało na rzecz najemców, lokal mieszkalny położony 

w budynku przy ul. PCK. Od ceny zbycia została udzielona bonifikata w wysokości 60% w kwocie 

56.279,40 zł. Aktem notarialnym zawartym dnia 08.10.2009r. najemcy dokonali sprzedaży 

przedmiotowego lokalu. Następnie, za całość uzyskanych ze sprzedaży środków, w ciągu 12 

miesięcy od sprzedaży, dokonali zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego położonego w Andrychowie. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. 

o gospodarce nieruchomościami właściwy organ żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie 

po jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego zbył go przed upływem 5 lat licząc od daty 

pierwotnego nabycia lub wykorzystał na inne cele uzasadniające udzielenie bonifikaty. W świetle 

dotychczas obowiązujących przepisów cytowanej ustawy od tej zasady przewidziano w art. 68 ust. 

2a pięć wyjątków, w tym m. in. brak obowiązku zwrotu bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu 

mieszkalnego, jeżeli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy 

na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na 

cele mieszkaniowe. Stosownie do posiadanych interpretacji Ministerstwa Infrastruktury przepis ten 

nie obejmuje swoim zakresem przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu na zakup 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które zgodnie z art. 244 par.1 Kodeksu cywilnego 

jest ograniczonym prawem rzeczowym. W związku z powyższym zobowiązani zostali do zwrotu 

zwaloryzowanej bonifikaty w wysokości 62.675,90 zł. W odpowiedzi zakwestionowali zasadność 

żądania zwrotu bonifikaty wskazując, iż nabyli lokal mieszkalny, a tym samym został spełniony cel 

mieszkaniowy wynikający z przepisów ustawy. Jednocześnie poinformowali o zamiarze 

przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności, co nastąpiło aktem notarialnym 

zawartym w dniu 27.07.2010r. Przekształcenie to nastąpiło w ciągu 12 miesięcy od zbycia lokalu 

nabytego od Miasta z bonifikatą. Zgodnie z art. 68 ust. 2c właściwy organ może odstąpić od 

żądania zwrotu bonifikaty, w innych przypadkach niż określone w ust. 2a cyt. ustawy za zgodą 

rady. Z dniem 29 sierpnia 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. 

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, które zmieniają dotychczasowe brzmienie m. in. 

art. 68 ust. 2a pkt 5 w taki sposób, że oprócz nabycia innego lokalu mieszkalnego będącego 

przedmiotem prawa własności zwolnieniu z obowiązku zwrotu bonifikaty podlegać będzie również 

nabycie lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu mieszkalnego. Biorąc pod uwagę fakt, iż przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu 

nastąpiło w ciągu 12 miesięcy od sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego z bonifikatą jak również 

aktualne uwarunkowania prawne związane ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że mieszkańcy wzięli w najem mieszkanie komunalne, 

po czy wykupili to mieszkanie od miasta z bonifikatą. Po dokonaniu tego zakupu powinni byli ten 

stan rzeczy utrzymać przez 5 lat.    

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

przepisy dopuszczają możliwość pewnych ruchów by tej bonifikaty nie stracić m.in. sprzedaż 

lokalu i nabycie w ciągu roku innego lokalu mieszkalnego. Różnica polega na tym, że gdyby kupili 

lokal stanowiący własność nie musieliby zwracać tej bonifikaty, natomiast spółdzielcze 
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własnościowe prawo do lokalu nie było wówczas w katalogu wyłączeń. Bez względu na to czy to 

jest to lokal własnościowy czy spółdzielczy chodzi o zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych tych 

ludzi. Zatem cel jest ten sam, jedynie kwestia niedoprecyzowania wówczas przepisów.  

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że według starych przepisów musieliby tą bonifikatę 

zwrócić miastu. Według nowych zapisów ustawowych są zwolnieni, ale oni podpisywali to 

wcześniej, kiedy jeszcze obowiązywały stare przepisy. Zatem teraz naszą dobrą wolą jest 

zwolnienie ich z tego zwrotu.   

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

jest to również wyczyszczenie pewnych nieścisłości z przepisów. 

 

Radny Michał LUTY zapytał, kiedy nastąpił najem rzeczonego lokalu, a kiedy został wykupiony.   

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

wykup lokalu nastąpił w 2005 roku. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zauważył, że jeśli wykup nastąpił w 2005 roku 

to już od tego czasu dawno minęło 5 lat.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

te czynności, które miały wpływ nastąpiły w okresie 5 lat. Miasto od tych Państwa oczekiwało 

zwrotu bonifikaty, wystosowało do nich nawet wezwanie o zapłatę, natomiast oni kwestionowali to 

uzasadniając celowością przeznaczenia tych środków. Osiągnęli cel mieszkaniowy tak jak 

ustawodawca chciał. Co do umowy najmu to Pani Naczelnik stwierdziła, że wymaga to sięgnięcia 

do starszych dokumentów.  

 

Radny Michał LUTY zapytał, za jaką kwotę sprzedali to mieszkanie, a za jaką kupili to 

spółdzielcze.  

    

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

od miasta kupili za kwotę 37.519,60 zł. Od ceny zbycia została udzielona bonifikata w wysokości 

60% w kwocie 56.279,40 zł. Mieszkanie sprzedali za kwotę 250.000,00 zł i za dokładnie tą kwotę 

kupili spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że ustawa dopuszcza tego typu 

przypadki. Warunek jest taki by uzyskane pieniądze przeznaczyć na zabezpieczenie celów 

mieszkaniowych. Do tej pory ustawodawca nie brał pod uwagę nabycia mieszkania 

własnościowego spółdzielczego, jako spełnienie tego warunku. Natomiast brał np. za spełnienie 

tego warunku kupno mieszkania na rynku pierwotnym. To jest ta niesprawiedliwość, która 

w przekonaniu Pana Przewodniczącego została usunięta i która skłania do tego by ten wniosek 

uwzględnić. Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą by te dane, o które pytał Pan radny Michał 

LUTY przedstawić na sesji Rady Miasta.             

 

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

Jerzy FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty 

udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku przy ul. PCK 

w Katowicach, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 1 głos „przeciw” przy 3 głosach 

„wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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Ad. 5.4. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

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

pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania pn.: 

„Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem 

dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego 

w Katowicach”. 

 

Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA wyjaśniła, że uchwała wprowadza 

zmianę dotyczącą przeniesienia kwoty 1.500.000,00 zł z roku 2015 na rok 2016 w ramach zadania: 

Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej 

kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego 

w Katowicach. Zmiany dokonuje się na wniosek realizatora zadania tj. Samorządu Województwa 

Śląskiego, który swą prośbę motywuje koniecznością przeprowadzenia dodatkowych robót 

budowlanych w obrębie miejsca inwestycji. 

 

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 udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Śląskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej 

i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej 

infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 5.5. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

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

przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice - Miasto Ogrodów. 

 

Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA wyjaśniła, że uchwała wprowadza 

zmianę dotyczącą zwiększenia wysokości środków w roku 2015 przeznaczonych na realizację 

projektu Katowice – Miasto Ogrodów, z kwoty 18 000 000 zł na kwotę 19 000 000 zł. Zwiększenia 

środków dokonuje się w związku ze zwiększeniem zadań z obszaru Miasta Muzyki poprzez 

podjęcie działań zmierzających do włączenia Katowic do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO 

w dziedzinie muzyki. Środki dodatkowe zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań 

związanych z promocją Miasta Muzyki oraz nowymi wydarzeniami muzycznymi. 

 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że jest to zwiększenie o 1.000.000 zł. Pan radny zapytał na 

jakie to będzie dokładnie przeznaczone zadania. 

 

Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA wyjaśniła, że jest to przede wszystkim 

kwestia wizyt studyjnych, organizacji wspólnych przedsięwzięć we współrealizacji z innymi 

miastami, które już mają ten tytuł jak również wzmocnienie tych wydarzeń muzycznych, które są 

w projekcie Miasta Ogrodów.     

 

Radny Marek NOWARA zapytał czy wiemy już jakie to będą nowe wydarzenia muzyczne, które 

za tą kwotę miałyby być zrealizowane.  
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Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA wyjaśniła, że będzie to wiadomo 

prawdopodobnie na etapie przygotowywania szczegółowej informacji dotyczącej dodatkowych 

działań związanych ze staraniami o tytuł Miasta Muzyki.  

 

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 realizacji przez Miasto Katowice projektu pn. Katowice - 

Miasto Ogrodów, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały”. 

 

Ad. 3. Stopień zaawansowania wydatków majątkowych zapisanych w uchwale budżetowej na 

rok 2015 w zał. 5b i 6a. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

ewentualnych zagrożeń w realizacji wydatków majątkowych zapisanych w uchwale budżetowej na 

rok 2015 w zał. 5b i 6a. Pan Przewodniczący stwierdził, że przeglądając zestawienia WPF zwraca 

uwagę bardzo niski stopień zaawansowania realizacji zadań i związanych z tym wydatków.  

 

Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Małgorzata MORYŃ – TRZĘSIMIECH 
wyjaśniła, że nie ma zagrożeń w realizacji zadań przez Wydziału oraz Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Katowicach.  

 

Naczelnik Wydziału Kultury Pani Edyta SYTNIEWSKA wyjaśniła, że wszystkie projekty są na 

bieżąco realizowane zatem nie ma zagrożeń ich niewykonania. Pieniądze wydawane są zgodnie 

z planem.  

 

Naczelnik Wydziału Informatyki Pan Andrzej NORAS wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma 

zagrożeń. Większość postępowań przetargowych zaplanowana jest na II połowę roku.  

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach Pan Piotr HANDWERKER 
wyjaśnił, że jedynym zagorzeniem w realizacji zadań przez MZUiM jest aura. Jeżeli nastąpi jakaś 

gwałtowna zmiana pogody, która uniemożliwi prowadzenie robót budowlanych zewnętrznych. Pan 

Dyrektor stwierdził, że jeśli wszystko jednak będzie przebiegało normalnie to uda się zrealizować 

planowane zadania.     

 

Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani Barbara 

OBORNY wyjaśniła, że przyszłorocznym zagrożeniem dla Zakładu jest realizacja budownictwa 

wielomieszkaniowego na ul. Kordeckiego. By skorzystać z dotacji z Banku Gospodarstwa 

Krajowego trzeba zrealizować inwestycję w okresie 24 miesięcy. Obecnie jest problem 

z wykonawcą. Na dzień dzisiejszy nie została podjęta jednak decyzja o rozwiązaniu umowy 

w trybie natychmiastowym. Kolejne harmonogramy wykonawca przekazuje. Pani Dyrektor 

stwierdziła, że spróbuje z wybranym wykonawcom zrealizować tą inwestycję. Poza tym jest jeszcze 

kilka mniejszych realizacji, ale ta jest newralgiczna.     

 

Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach Pan Mieczysław WOŁOSZ stwierdził, że 

nie widzi powodów do obaw. Wszystkie zadania ZZM powinien wykonać. Część z nich być może 

przejdzie do zadań niewygasających. To może dotyczyć traktu pieszo-rowerowego na osiedlu 

Tysiąclecia realizowanego w tramach Budżetu Obywatelskiego ze względu na czas tworzenia 

umów z innymi podmiotami. Zakład już tą umowę podpisał i ogłosił przetarg. Niemniej jednak tam 

jest znaczny zakres robót. Jeśli wykonawca nie zdąży z realizacją to wówczas będziemy 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.09.2015/CCF20150907.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.09.2015/CCF20150907.pdf
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wnioskować o przesunięcie tego zadania do środków niewygasających. Pan Dyrektor dodał, że 

jedno z zadań budżetu ZZM nie będzie zrealizowane. Dotyczy to zadania nad rzeką Mleczną 

w związku z protestami mieszkańców przeciwko realizacji tego zadania. Sprawa na chwilę obecną 

znajduje się w SKO.     

 

Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pani 

Mirosława STACHURA – JELEŃ wyjaśniła, że na tą chwilę nie widzi zagrożeń. Do 

wykorzystania jest 3 mln zł środków dla KIWK Sp. z o.o. i to jest do realizacji, jako wydatek 

majątkowy na objecie udziałów w podwyższonym kapitale.  

 

Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław LOWAK wyjaśnił, że dotacje dla KZK GOP są 

przekazywane zgodnie z harmonogramem nie ma zatem żadnych zagrożeń.  

 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Mirosław CYGAN wyjaśnił, że jedno 

zadanie wyposażenie OSP w dwa samochody ratowniczo-gaśnicze finansowane ze środków 

europejskich jest przesunięte ze względu na konkurs na rok przyszły. Pozostałe zadania również 

uwarunkowane są warunkami atmosferycznymi, jeśli będą przesunięcia to tylko do wydatków 

niewygasających.      

 

Naczelnik Wydziału Geodezji Pan Roman ROHACZYŃSKI stwierdził, że w Wydziale nie ma 

zagrożeń realizacji wydatków.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Mieczysław ŻYREK wyjaśnił, że realizowane są 4 zadania. 

Dwa z nich to przeniesienie przedszkoli do szkół realizowane są wewnątrz pomieszczeń nie ma na 

nich zagrożeń. Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Dwa kolejne zadania to 

udostępnienie opuszczonych pomieszczeń przedszkoli żłobkom. Zgodnie z harmonogramem 

przewidywany termin realizacji to marzec 2016 r.   

 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ wyjaśniła, że w ramach swojego 

Wydziału nie dysponuje żadnym budżetem majątkowym, chociaż przygotowuje dużą część zmian, 

które są przedstawiane. 

   

Kierownik Referatu ds. Umów i Rozliczeń w Wydziale Inwestycji Pani Elżbieta SKUBIS 
wyjaśniła, że w wykonanie za I półkurcze w Wydziale było w wysokości prawie 43%. Większość 

płatności jest w III i IV kwartale. Wszystkie większe zadania są prawie zrealizowane. Odnośnie 

zadań dofinansowywanych ze środków unijnych jak poprawa efektywności energetycznej 

i wszystkie więzły przesiadkowe dokumentacje są przygotowane. W chwili otrzymania decyzji 

o dofinansowaniu rozpocznie się ich realizacja.    

 

Wobec braku 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 14:10 ogłosił przerwę w obradach 

Komisji.  

 

O godzinie 14:20 Pan Przewodniczący wznowił po przerwie obrady.  

 

Ad. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej miasta Katowice za I półrocze 2015 roku (art.266 ust.1 ufp). 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.09.2015/Materia%c5%82y%20na%20posiedzenie.zip
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.09.2015/Materia%c5%82y%20na%20posiedzenie.zip
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informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA szczegółowo omówiła informację 

o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku oraz kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku 

w odniesieniu do danych wszystkich samorządów oraz danych budżetu państwa w powyższym 

zakresie. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła zebranym prezentację multimedialną jak kształtuje 

się wykonanie budżetu miasta Katowice w porównaniu do miast Unii Metropolii Polskich. Kończąc 

prezentację Pani Skarbnik zwróciła uwagę na dane Unii Metropolii Polskich w zakresie dochodów 

i wydatków, nadwyżki operacyjnej oraz zadłużenia na mieszkańca w miasta Unii za 2014 rok per 

capita.   

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER odnosząc się do przygotowanej 

i przedstawionej przez Panią Skarbnik prezentacji stwierdził, że ten materiał jest godny tego by był 

publikowany np. na portalu Unii Metropolii Polskich czy w jakiejś innej formie udostępniany. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że są to dane, które część miast 

satysfakcjonują a część nie. To są dane, które wykorzystujemy raczej do celów wewnętrznych. Tych 

materiałów nie ma zatem na stronie Unii Metropolii Polskich.     

 

Ad 2.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa 

radnych zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad poddając pod głosowanie projekt 

uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku” oraz „Informacji 

o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 

I półrocze 2015 roku”. 

 

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

w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za 

I półrocze 2015 roku”, „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 roku” oraz „Informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu 

tworzącego za I półrocze 2015 roku”, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 2 

głosach „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4. Wytyczne do projektu budżetu miasta Katowice, założenia i materiały kalkulacyjne do 

przedłożenia projektu budżetu na rok 2016. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym zarządzenie Nr 391/2015 

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia wytycznych dla 

miejskich jednostek organizacyjnych oraz wydziałów Urzędu Miasta Katowice do opracowania 

projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.    

 

Wobec braku 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. 

 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.09.2015/ZPM%20391.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/10.09.2015/ZPM%20391.pdf
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Ad. 6. Korespondencja. 

 

Ad 6.1. Odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie przedłożenia wraz z projektem budżetu 

informacji uproszczonej dotyczącej budżetu na kolejny rok. (Załącznik Pismo 

SKB.ZD-00043/15 z dnia 30 lipca 2015)  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na wniosek 

Komisji w sprawie przedłożenia wraz z projektem budżetu informacji uproszczonej dotyczącej 

budżetu na kolejny rok. 

 

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

 

Ad. 7. Wolne wnioski. 

 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że pojawiają się problemy z realizacja zadań wyłonionych 

w trakcie Budżetu Obywatelskiego. Pan radny zapytał czy Komisja będzie procedowała nad 

ewentualnymi zmianami w regulaminie. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że z informacji udzielonych przez 

Państwa Naczelników wynika, że nie ma zagrożeń do wykonania zadań z Budżetu Obywatelskiego. 

Trzeba to przyjąć za dobrą monetę. Regulamin, jako taki układa Pan Prezydent. Komisja 

wnioskowała by rozważyć możliwość zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego do końca 

czerwca. Są takie miasta, które w ten sposób tą procedurę realizują. Dałoby to takie korzyści jak 

znajomość w momencie składania wniosków przez radnych, Rady Jednostek Pomocniczych tych 

zadań, które zostały uwzględnione w Budżecie Obywatelskim. Pod koniec czerwca wiedzielibyśmy, 

co w następnym roku mieszkańcy wybiorą w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wówczas to 

wnioski radnych jak również Rad Jednostek Pomocniczych byłyby uzupełnieniem tego, co znalazło 

się w budżecie. Pan Prezydent odpowiedział, że w tym roku już jest za późno, natomiast co do 

przyszłości to trudno powiedzieć.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA potwierdziła, że w tym roku już było za 

późno na zmiany. By zrealizować zadania Budżetu Obywatelskiego część zadań włączono do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jeśli chodzi o pozostałe zmiany zdaniem Pani Skarbnik będzie 

czas po budżecie by przygotować zmiany regulaminu, tak by zaczęły obowiązywać od przyszłego 

roku. Jest to jednak decyzja Pana Prezydenta.                     

 

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. 

 

 

Protokołowała  

 

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Przewodniczący 

Komisji Budżetu Miasta  

 

Jerzy FORAJTER 
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