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BRM.0012.3.2.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  

 

 

Data posiedzenia: 26.02.2015 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. Bartosz WYDRA 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz WALĄG 

2. Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK 

3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 

4. Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Pani Elżbieta SOLSKA - KUCHCIAK  

5. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ 

6. Kierownik Biura Konserwatora Zabytków Pan Bolesław BŁACHUTA 

7. Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK 

8. Inspektor w Biurze Prasowym pani Ewa GAJEWSKA 

9. Kierownik Referatu Lokali Użytkowych i Reklam w Wydziale Budynków i Dróg Pani 

Wiesława JAGUSZ  

10. Asystent Prezydenta Miasta Katowice Pani Wioleta NIZIOŁEK – ŻĄDŁO 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 

 

1. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – dziennikarz TVS  

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 

 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

2. Informacja n/t budżetu obywatelskiego: 

 sprawozdanie z realizacji procedury budżetu obywatelskiego w 2014 r. 

 procedura budżetu obywatelskiego w roku 2015.  
 

3. Audyt wewnętrzny: organizacja, sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2014 rok, 

plan audytu na 2015 rok.  
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4. Opiniowanie projektów uchwał: 
 

4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie podjęcia działań 

związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. 
 

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

w budżecie miasta Katowice na 2015 rok.  
 

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

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 
 

4.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji 

z budżetu miasta Katowice na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
 

4.5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 5 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom 

wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 
 

5. Korespondencja:  
 

5.1. Uchwała Nr 4200/IV/70/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku IV Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w kwocie 180.848.165 zł przedstawionego w uchwale budżetowej 

na 2015 rok Miasta Katowice. 
 

5.2. Uchwała Nr 4200/IV/71/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku IV Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Miasta Katowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych 

zobowiązań. 
 

6. Wolne wnioski. 

 

___________________________________________________________________________  

 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 

gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad. 

 

Komisja, jednogłośnie - 9 głosów „za” - przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Projekt protokołu Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 22.01.2015 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 1/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 

22.01.2015 r. pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 1/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 22.01.2015 r. został przyjęty 

jednogłośnie – 9 głosów „za”. 

 

Ad. 2. Informacja n/t budżetu obywatelskiego: 

 sprawozdanie z realizacji procedury budżetu obywatelskiego w 2014 r. 

http://www.katowice.eu/
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 procedura budżetu obywatelskiego w roku 2015.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przestawienie informacji 

na temat budżetu obywatelskiego w zakresie sprawozdanie z realizacji procedury Budżetu 

Obywatelskiego w 2014 r.  

 

Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK szczegółowo omówił sprawozdanie 

z realizacji procedury budżetu obywatelskiego, która po raz pierwszy została uruchomiona w 2014 

rok zwracając szczególną uwagę na zasięg terytorialny, pulę środków finansowych, prowadzoną 

akcje informacyjno-edukacyjną, organizację debat w 22 jednostkach pomocniczych. Następnie Pan 

Kierownik przedstawił dane statystyczne dotyczące ilości zgłaszanych projektów zadań. Omówił 

również jak wyglądała weryfikacja formalno-merytoryczna głosowanie. Pan Kierownik podkreślił, 

że z uwagi na fakt, iż była to pierwsza edycja budżetu obywatelskiego mieszkańcy do 30.11.2014 r. 

mieli możliwość podzielenia się swoimi opiniami i przedstawienia propozycji zmian w procedurze 

Budżetu Obywatelskiego na kolejne lata.    

 

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że w przedłożonym sprawozdaniu brak jest informacji 

jakiego rodzaju to były zadania z podziałem na zadania inwestycyjne, majątkowe, bieżące, zatem 

zgodnie z klasyfikacją budżetową.   

 

Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK wyjaśnił, że w przygotowaniu jest raport 

podsumowujący Budżet Obywatelski 2015, który będzie zdecydowanie obszerniejszy niż materiał 

przedłożony na dzisiejsze posiedzenie. Będzie on zawierał również taką analizę, o które 

wspomniała Pani radna. Zostanie on opublikowany mniej więcej w tym czasie, kiedy Pan Prezydent 

podpisze zarządzenie o uruchomieniu kolejnej procedury Budżetu Obywatelskiego. Będzie to 

jednocześnie sygnał, że procedura Budżetu Obywatelskiego 2015 została zakończona i będzie 

można ten raport upublicznić.   

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że tematem wiodącym posiedzenia 

była sama procedura, natomiast te zadania ze wstępnym podziałem na zadania inwestycyjne, 

majątkowe znalazły się w budżecie miasta na 2015 rok. W kolejnym roku, gdy Komisja będzie 

pochylać się nad tym tematem zostanie on rozszerzymy o kwestie podnoszone przez Panią radną.  

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że przedłożone materiały noszą tytuł Budżet 

Obywatelski Katowice 2015 – sprawozdanie z realizacji procedury, tymczasem temat posiedzenia 

dotyczy sprawozdania z realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku. 

  

Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK wyjaśnił, że Budżet Obywatelski to forma 

konsultacji, w której mieszkańcy wybierają zadania inwestycyjne do realizacji na kolejny rok. 

Zatem w 2014 roku przeprowadzaliśmy akcję „Budżet Obywatelski na rok 2015” ze względu na to, 

że wybrane przez mieszkańców w trakcie trwania procedury projekty właśnie w 2015 roku będą 

realizowane. Analogicznie w tym roku będziemy przeprowadzać procedurę, która nazywa się 

Budżet Obywatelski 2016.  

 

Radna Bożena ROJEWSKA poruszyła kwestię skierowanego do radnych pisma mieszkańców 

Bogucic w sprawie uwag do Budżetu Obywatelskiego.  

 

Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK wyjaśnił, że zapisy tego pisma dotyczą 

procedury budżetowej na rok 2016. 
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał co z propozycjami zmian w procedurze 

sugerowanymi przez mieszkańców a przedstawionymi w końcowej części przygotowanego 

materiału. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na głosowanie internetowe. Z wykazu przekazanego 

na posiedzenie wynika, że wszystkie przywołane większe miasta mają głosowanie internetowe, 

tymczasem w Katowicach na 2016 rok nie przewidziano takiej formy głosowania. Ponadto miała 

powstać odrębna strona poświęcona Budżetowi Obywatelskiemu – do dziś dnia jeszcze nie została 

uruchomiona. Pan Przewodniczący zapytał, dlaczego działania w ramach procedury Budżetu 

Obywatelskiego nie zrealizowały tych postulatów.  

 

Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK wyjaśnił, że ze wszystkich postulatów, 

które wpłynęły do Urzędu Miasta wybija się pięć przedstawionych w przygotowanym materiale. Po 

burzliwych dyskusjach w ramach pracy nad nową procedurą uznaliśmy, że do budżetu zostanie 

wprowadzona tylko część z proponowanych wniosków. Nie zdecydowaliśmy się rekomendować 

głosowania internetowego, ponieważ wzbudza to nasze wątpliwości co do panowania nad 

przejrzystością i uczciwością takiego głosowania. Nie dysponujemy w tej chwili narzędziem 

internetowym, które jest w stanie zapewnić rzetelne przeprowadzenie głosowania internetowego. 

Jest też wiele argumentów pozatechnicznych, ponieważ traktujemy Budżet Obywatelski nie tylko 

jako formę konsultacji, zapytania mieszkańców o to jakie inwestycje chcą zrealizować w swoim 

najbliższym otoczeniu. Budżet Obywatelski z naszego punktu widzenia jest narzędziem 

edukacyjnym, które ma szansę stać się przyczyną do zawiązywania społecznych więzi lokalnych. 

Chcemy, aby mieszkańcy w ramach składania wniosków tworzyli grupy robocze, by poznawali się, 

poznawali swoich sąsiadów, wspólnie analizowali problemy dzielnicy i wspólnie tworzyli wnioski. 

Według Pana Kierownika wskazanie listy zadań do realizacji inwestycyjnych jest rzeczą wtórną 

wobec tego, jakie korzyści przynosi budżet obywatelski w zakresie budowania więzi lokalnych 

i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Obawiamy się, że głosowanie internetowe mogłoby 

sprowadzić budżet obywatelski i całą procedurę do czegoś w rodzaju plebiscytu popularności.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że takich obaw nie ma, Bielsko – 

Biała, Bydgoszcz, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Sosnowiec, Wrocław. 

Można podejść do tego w ten sposób, że mamy zbyt mało doświadczenia w tej materii i w tym roku 

rzeczywiście tego głosowania internetowego nie wprowadzać. Jest to jednak działanie przed którym 

nie uciekniemy. Społeczeństwo w coraz większej mierze jest społeczeństwem internetowym, zatem 

należy mu dać możliwość wypowiedzenia się w taki właśnie sposób. Liczby wskazane 

w przygotowanym materiale mówią same za siebie.       

 

Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK potwierdził, że jest to nieuniknione 

działanie.   

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że być może warto by było do któregoś ze wspomnianych miast 

pojechać i zorientować się jak to w praktyce wygląda. Pan radny stwierdził, że również dostrzega 

pewne niebezpieczeństwa z tym związane, ale warto korzystać ze sprawdzonych wzorców.   

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że wykaz zadań Budżetu 

Obywatelskiego zatwary w materiałach uzupełniających do budżetu miasta na 2015 rok świadczy 

o tym, że mieszkańcy poszli w kierunku działań inwestycyjnych. Działań miękkich było niewiele, 

ale były jak np. dofinansowanie do klubu Seniora w wysokości 65 tys. zł. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego można by rozważyć zablokowanie wyboru projektów miękkich stawiając 

wyłącznie na projekty inwestycyjne, które mają przynieść określoną korzyść dzielnicy, określonej 

społeczności lokalnej.  

 



- PROJEKT - 

5 

Radny Michał LUTY zapytał czy środki niewykorzystane w budżecie 2015 przechodzą na rok 

kolejny? 

 

Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK wyjaśnił, że z 10 000 000 zł, które zostały 

przez Radę Miasta wskazane na Budżet Obywatelski zostało około 1 084 000 zł. Środki te stanowią 

rezerwę dla realizacji zadań, które zostały wybrane przez mieszkańców. Jest bowiem duże 

prawdopodobieństwo, że część z tych projektów w procesie inwestycyjnym będzie droższa niż 

zakładano. Te inwestycje oczywiście mogą być również tańsze. Wówczas kwota rezerwy się 

powiększy. Zakończenie procedury budżetu 2015 to jest zakończenie realizacji wszystkich 

wybranych zadań. Siłą rzeczy środki, które zostały z tej pierwszej procedury będą wpisane do 

budżetu roku kolejnego, czyli nie z roku na rok, ale co dwa lata. Środki te zatem będą gwarancją dla 

realizacji wybranych projektów.     

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że w dzielnicy Dąb pozostało 320 tys. zł. Inicjatorzy projektów 

lokalnych zrozumieli, zatem że te wolne środki pozostaną w dyspozycji dzielnicy.  

 

Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK wyjaśnił, że każda dzielnica ma taką 

rezerwę, której nie wykorzystała. Zatem ta rezerwa to nie wspólna pula, a środki znaczone dla danej 

dzielnicy.      

 

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że uchwalając budżet Rada nie ma już pola manewru, 

ponieważ ludzie w głosowaniu wybrali konkretne zadania. Ten problem należałoby zdefiniować czy 

to na poziomie Rady Miasta Katowice czy też Prezydenta Miasta. Określone zostało bowiem 

jedynie zadanie publiczne, które jest bardzo ogólne. Zdaniem Pani radnej zbyt ogólnie. Według  

Pani radnej należałaby już przy tej definicji powiedzieć o przeznaczeniu środków w większości na 

zadania inwestycyjne, zostawiając niewielką pulę środków na projekty miękkie. Zatem 

w regulaminie musiałby zostać bardziej precyzyjnie określony sposób przeznaczenia pieniędzy.          

 

Radny Marek NOWARA stwierdził, że nie powinniśmy ograniczać inwencji mieszkańców i ich 

potrzeb. Dajmy mieszkańcom faktyczną możliwość zdecydowania na co chcą wydatkować te 

środki. 

 

Radna Krystyna SIEJNA przytoczyła brzmienie zapisów §1 pkt. 2 ust 4. Pani radna podkreśliła, 

że z tej definicji wynika, że powinny to być zatem zadania, które znajdują swoje oparcie w ustawie 

o samorządzie gminnym. Mogą to być projekt miękkie, ale nie możemy dopuścić do tego by stało 

się to spełnianiem marzeń, na które trudno uzasadnić stosowną podstawą prawną.  

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że całkowite zamykanie drogi do realizacji projektów miękkich 

byłoby niesłuszne. Można bowiem określić przedział, że 10% puli przeznaczona jest na projekty 

miękkie, a reszta na inwestycyjne.  

 

Radny Marek NOWARA stwierdził, że w jego przekonaniu nie należy dokonywać procentowego 

podziału środków na projekty miękkie i twarde. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zauważył, że z materiałów przekazanych 

Komisji wynika, że np. we Wrocławiu nie ma możliwości realizacji projektów miękkich. Następnie 

Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przestawienie informacji na temat budżetu 

obywatelskiego w zakresie procedury budżetu obywatelskiego na 2015 rok. 
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Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK szczegółowo omówił procedurę budżetu 

obywatelskiego na 2016 rok zwracając szczególną uwagę na harmonogram prac nad budżetem 

obywatelskim podział środków na jednostki pomocnicze i projekty zadań o charakterze ogólno 

miejskim oraz zmiany wprowadzone do regulaminu Budżetu Obywatelskiego w mieście Katowice 

w stosunku do obecnie obowiązującego. Pan Kierownik odniósł się również do wspomnianego 

przez Panią radna Rojewską pisma.  

 

Radny Marek NOWARA poprosił o uszczegółowienie kwestii dotyczącej wyboru projektów 

ogólno miejskich. Pan radny zapytał czy ta wymagana liczba osób popierających projekt musi 

pochodzić z różnych dzielnic czy mogą to być mieszkańcy jednej dzielnicy. W ubiegłym roku wiele 

było projektów wnioskowanych przez czytelników bibliotek miejskich. Okazało się że w momencie 

przyznania filii biblioteki środków na nowości wydawnicze z budżetu obywatelskiego z budżetu 

ogólnego miasta zniknęły środki wcześniej zaplanowane dla tej biblioteki. Zdaniem Pana radnego 

środki te powinny się sumować a nie zastępować. Pan radny poruszył również problem głosowania 

internetowego stwierdzając że nie niszczy ono więzi społecznych. Zdaniem Pana radnego nie 

należy również stawiać znaku równości pomiędzy plebiscytem popularności a głosowaniem 

internetowym. Pan radny zapytał czy nie jest możliwym by środki zaoszczędzone były dostępne 

w puli na dany rok oraz czy będzie możliwość odwołania się od decyzji negatywnej po ocenie 

merytorycznej projektu. Pan radny poprosił o wyjaśnienie czy będzie można głosować na projekty 

z nie swojej dzielnicy.  

 

Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK wyjaśnił, że na projekty ogólno miejskie 

mogą głosować mieszkańcy całego miasta. Muszą to być mieszkańcy Katowic. Zgłaszającym 

projekt musi być osoba, której dzielnicy projekt dotyczy. Założeniem Budżetu Obywatelskiego nie 

było pomniejszenie dotacji dla bibliotek, środki te miały stanowić dodatkowe wsparcie. Jeśli chodzi 

o głosowanie internetowe Pani Kierownik podtrzymał swoje stanowisko. Odnosząc się do kwestii 

środków Pan Kierownik wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie wiemy ile zostanie zaoszczędzone. 

Dopiero po zakończeniu inwestycji będziemy dokładnie wiedzieć ile dzielnicom zostało pieniędzy 

z roku 2015. Nie planujemy możliwości odwołania od negatywnej decyzji weryfikacyjnej. 

Zachęcamy mieszkańców by byli w stałym kontakcie z Urzędem Miasta na etapie pisania wniosku. 

Na etapie weryfikacji mieszkaniec jest wzywany do uzupełnienia wniosku, zatem na etapie 

składania wniosku ma szansę jego poprawy. Pan Kierownik przyznał, że media pisały o tym, że jest 

pomysł organizacji pozarządowych by mieszkańcy wybierali sobie dzielnicę, w której głosują 

argumentując to tym, że niekoniecznie są najbardziej związani z dzielnica, w której mieszkają. 

Chcemy jednak, aby mieszkańcy lobbowali za swoimi pomysłami wśród swoich sąsiadów. Aspekt 

tworzenia małych społeczności lokalnych i integrowanie mieszkańców w Budżecie Obywatelskim 

jest bardzo istotne. 

 

Radny Witold WITKOWICZ zapytał czy można przygotować informację na temat szacunkowych 

kosztów realizacji poszczególnych zadań wzorem innych miast. Takie rozwiązanie jest bardzo 

przydatne, ponieważ mieszkańcy nie wiedzą jak policzyć koszty poszczególnych inwestycji.                   

 

Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK wyjaśnił, że faktycznie informacje 

o trudności w tym zakresie docierały do Urzędu. Wystąpiliśmy, zatem do Miejskiego Zarządu Ulic 

i Mostów oraz Zakładu Zieleni Miejskiej z prośba o przygotowanie takich przykładowych 

cenników. Dane te zostaną opracowane i umieszczone w materiałach promocyjnych. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o uszczegółowienie zapisów punkt 8 

w § 1. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice „Kwota z budżetu miasta 

Katowice, której dotyczy Budżet Obywatelski, jest określona w uchwale budżetowej na konkretny 
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rok budżetowy”. W uchwale budżetowej a w zasadzie w materiałach uzupełniających do uchwały 

budżetowej jest wykaz zadań przyjętych w głosowaniu do budżetu obywatelskiego, natomiast nie 

ma kwot. Tym bardziej jest to niejasne w świetle projektu uchwały, który dziś Komisja ma 

opiniować, gdzie Rada Miasta określa wysokość środków przewidzianych do budżetu 

obywatelskiego. Pan Przewodniczący zwrócił również uwagę na fakt, że w procedurze uchwalania 

budżetu wpisany został Budżet Obywatelski. Zdaniem Pana Przewodniczącego przyjęcie daty 30 

września jako terminu podania wyników głosowania nie współgra z ogólnie przyjęta procedurą 

przygotowania i uchwalenia budżetu. Radni, komisje Rady oraz Rady Jednostek Pomocniczych 

mogą zgłaszać zadania do 10 września zatem przy proponowanym harmonogramie nie będą miały 

świadomości tego jaki projekt z Budżetu Obywatelskiego zostanie przyjęty. Czytelniejszym by było 

by procedura wywieszenia wyników kończyła się również 10 września. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego optymalnym roizwiązaniem w tym zakresie byłoby wywieszenie 

informacjidotyczących wybrtanych zadań już przed wakacjami.        

 

Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz WALĄG stwierdził, że wskazane przez Pana 

Przewodniczącego terminy zostaną ponownie zweryfikowane.   

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjasnił, że jeżeli chodzi 

o zapisy uchwały budżetowej to one są ściśle regulowane przez ustawę o finansach publicznych. 

Powoduje to, że nie możemy tam umieszczać wszystkich zapisów, które chcielibyśmy zawrzeć. 

W procedurze uchwalania budżetu zostało zapisane, że informacja o wysokości środków na zadania 

Budżetu Obywatelskiego jest w materiałach uzupełniających.      

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że można zatem zapisy punkt 8 w § 

1. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice wykreślić. Jeżeli chodzi 

o weryfikację projektów to Pan radny Nowara podjął temat braku możliwości odwołania się. 

Zdaniem Pana Przewodniczącego jest to nieeleganckie, ponieważ weryfikacja projektów odbywa 

się tylko przez urzędników, nie ma tam czynnika społecznego w postaci radnych czy 

przedstawicieli Rad Jednostek Pomocniczych. Zdaniem Pana Przewodniczącego nad tą procedurą 

również trzeba będzie popracować. Pan Przewodniczący poprosił o określenie kosztów związanych 

z budżetem obywatelskim.    

 

Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK wyjaśnił, że ze wstępnych danych wynika, 

iż stworzenie strony internetowej oraz akcja promocyjna/informacyjna to koszt około 60 tys. 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 

 

Ad. 3. Audyt wewnętrzny: organizacja, sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2014 rok, 

plan audytu na 2015 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji dotyczącej audytu wewnętrznego: organizacji, sprawozdania z wykonania planu audytu 

za 2014 rok oraz planu audytu na 2015 rok. 

 

Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Pani Elżbieta SOLSKA - KUCHCIAK wyjaśniła, że 

zgodnie z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych audyt 

wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale 

budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota 
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wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 mln zł. Z uwagi na przekroczenie przez budżet 

Miasta Katowice w/w kwoty progowej audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Katowice ma 

charakter obligatoryjny. Nie zapewnienie prowadzenia audytu wewnętrznego stanowi naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych (art. 272) 

audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie 

kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz 

czynności doradcze. W Urzędzie Miasta Katowice audyt wewnętrzny prowadzony jest od 2004r. - 

początkowo jako samodzielne stanowisko, następnie od 12 lutego 2008r. w strukturze Wydziału 

Audytu i Kontroli. Obiektywizm i niezależność organizacyjna audytora zachowana jest poprzez 

umieszczenie Wydziału Audytu i Kontroli w bezpośredniej podległości pod Kierownikiem 

Jednostki – Prezydentem Miasta. W Urzędzie Miasta Katowice audyt wewnętrzny jest realizowany 

przez dwie osoby, które spełniają wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych oraz posiadają udokumentowane kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu 

wewnętrznego (zdany egzamin w Ministerstwie Finansów). Audytorzy wewnętrzni podlegają 

bezpośrednio Prezydentowi Miasta, który zapewnia im organizacyjną odrębność wykonywania 

zadań. Koordynacją prac audytu zajmuje się Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli – Audytor 

Wewnętrzny. Połączenie w ramach jednego wydziału kontroli i audytu wewnętrznego stworzyło 

silne narzędzie wspierające proces zarządzania Miastem Katowice. Działania audytu przyczyniają 

się do utrzymania skutecznej kontroli zarządczej nie tylko poprzez wydanie oceny, ale również 

poprzez promowanie ciągłego jej usprawnienia. Obszar działań audytu obejmuje również czynności 

sprawdzające wdrożenie zaleceń audytu oraz czynności doradcze, które w znacznej części są 

kontynuacją działalności zapewniającej i mogą przybierać formy porad, analiz lub ocen systemów. 

Zakres czynności audytu wewnętrznego obejmuje wszelkie działania prowadzone przez Urząd 

Miasta Katowice. Audytor wewnętrzny jest uprawniony do przeprowadzania w jednostce audytu 

operacyjnego, systemowego, informatycznego, finansowego i zgodności. Obowiązki audytora 

obejmują badanie i identyfikowanie zakresu obszaru podlegającego audytowi oraz podejmowanie 

działań zmierzających do poszerzenia w razie potrzeby tego obszaru. Audytor wewnętrzny 

dokonuje przeglądu działań operacyjnych i programów, aby ustalić stopień, w jakim wykonanie jest 

zgodne z wytyczonymi celami i zadaniami oraz określić, czy działania operacyjne i programy 

zostały wdrożone i są wykonywane zgodnie z zamierzeniami. 

Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu, opartego na ocenie 

ryzyka, przeprowadzonej na bazie dokonanej i udokumentowanej analizy. W procesie analizy 

obszarów ryzyka biorą udział wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych oraz Prezydent 

Miasta. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 283 ustawy o finansach publicznych plan 

audytu wewnętrznego jest sporządzany do końca roku. Na podstawie analizy ryzyka do Planu 

Audytu na 2015r. weszły następujące zadania zapewniające: 

1. Prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do prac na 

stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych. 

1. Realizowanie potrzeb mieszkańców w zakresie uzyskiwania uprawnień i wydawania 

dokumentów do kierowania pojazdami. 

2. Prawidłowość realizacji i rozliczania Projektu pn. „Miasto, jako przyjazna przestrzeń dla 

rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności”, realizowanego w ramach programu Erasmus+ . 

3. Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości. 

4. Rozliczanie dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

5. Kontrole w niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych. 

Sprawozdanie z wykonania Planu Audytu za 2014r. zostało przedłożone Prezydentowi Miasta 

Katowice w dniu 12 stycznia 2015r. W 2014r. Audytorzy wewnętrzni przeprowadzili 4 zadania 

zapewniające tj.: 

1. Gospodarka odpadami komunalnymi cz. II (w tym obsługa i windykacja opłat 
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komunalnych). 

2. Prowadzenie spraw sądowych, których stroną jest Prezydent Miasta działający w imieniu 

Skarbu Państwa. 

3. Koordynowanie spraw w zakresie rozpatrywania petycji, skarg i wniosków mieszkańców. 

4. Zajęcia dodatkowe w przedszkolach opłacane z dotacji. 

Ponadto, przeprowadzono 6 czynności sprawdzających dla zadań realizowanych w roku 

poprzednim. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że spośród tych zidentyfikowanych 

obszarów ryzyk dla Komisji Budżetu Miasta najważniejsze to rachunkowość, podatki i opłaty, 

nadzór i kontrola nad budżetem miasta, gospodarowanie mieniem oraz majątkiem. Wszystkie te 

obszary mają ryzyko określone w stopniu średnim czyli kwalifikującym według Pana 

Przewodniczącego do tego by znalazły się na czele listy rankingowej. Zgodnie z planem nadzór nad 

budżetem i gospodarką mieniem przewiduje Pani Naczelnik w 2016 roku. Zatem prawdopodobnie 

Komisja pochyli się nad audytem w roku 2017 wykorzystując wnioski z audytu roku 2016.       

 

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 

 

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 4.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do 

projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem 

Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. 

 

Kierownik Biura Prasowego Pan Jakub JARZĄBEK wyjaśnił, że Budżet Obywatelski jest 

mechanizmem partycypacyjnym, w ramach, którego mieszkańcy współdecydują o dystrybucji 

określonej puli środków publicznych z budżetu miasta. Procedura budżetu obywatelskiego na 

przestrzeni ostatnich lat została wdrożona w wielu polskich miastach. Dlatego korzystając 

z doświadczeń innych samorządów, miasto Katowice wdrożyło Budżet Obywatelski w Katowicach 

na rok 2015. Rada Miasta Katowice podejmując Uchwałę nr XLVI/1067/14 z dnia 26.02.2014 r. 

wyraziła wolę przeprowadzenia działań umożliwiających mieszkańcom miasta Katowice aktywne 

uczestnictwo w procesie decyzyjnym w odniesieniu do wydatków finansowanych z wydzielonej 

części budżetu miasta czyli realizację Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Podjęcie przez Radę 

Miasta Katowice odpowiednich działań doprowadzi do wzmocnienia rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego i zachowania cyklicznego charakteru procesu Budżetu Obywatelskiego. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w jego przekonaniu ta uchwała 

nie ma umocowania prawnego. Pan Przewodniczący stwierdziła, że lepszym rozwiązaniem byłby 

stosowny zapis w procedurze uchwalania budżetu miasta Katowice, np. że Rada Miasta w terminie 

do końca lutego będzie określała deklarowane zabezpieczenie środków finansowych na Budżet 

Obywatelski, tego w chwili obecnej nie ma. Wątpliwośc Pana Przewodniczącego budzi również 

zapis § 2. Projektu. Zdaniem Pana Przewodniczącego nalezałoby dopisać w nim sformułowania „na 

wniosek Prezydenta Miasta”. Przygotowanie, bowiem uchwały budżetowej leży w wyłącznej 

kompetencji Prezydenta Miasta. Pan Przewodniczący zapytał czy zatem deklarując tą kwotę Rada 

nie wchodzi w kompetencje Pana Prezydenta. Gdybyśmy wpisali sformułowanie „na wniosek 

Prezydenta Miasta” to wówczas Rada by te środki zadeklarowała, nie wchodząc jednocześnie 
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w wyłączne kompetencje Pana Prezydenta w zakresie przygotowania projektu budżetu.    

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zapis tego 

paragrafu mógłby być uzupełniony zgodnie z sugestią Pana Przewodniczącego. Jest to jednak 

zagadnienie czysto prawne. Budżet i WPF uchwala Rada Miasta i przyjmuje proponowane 

wielkości lub też nie. Obecnie jesteśmy zbieżni z działaniami podejmowanymi w tej uchwale, 

ponieważ po określeniu przez Pana Prezydenta wysokości Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 

w kwocie 20 000 000 zł myśmy jednocześnie wprowadzili odpowiednie środki do WPF, po to żeby 

WPF w części głównie majątkowej miał zabezpieczone środki. W uzasadnienie do WPF zostało 

przyjęte założenie, że Budżet Obywatelski, który będzie wynosił 20 000 000 zł w 85% będą 

stanowić wydatki majątkowe. Zatem w 2016 roku wysokość wydatków majątkowych w WPF jest 

kształtowana w wysokości limitów wynikających z przedsięwzięć plus 17 000 000 zł, bo to stanowi 

85% zarezerwowanych środków na Budżet Obywatelski.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że ze słów Pani Naczelnik wynika, 

że wszystko zostało zapisane w WPF.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że tak jak ta 

uchwała jest przedstawiona, jako projekt tak WPF jest również przedstawiony, jako projekt uchwały 

w sprawie zmian w WPF po to by była, zatem zbieżność tych dokumentów. Po zwiekszeniu puli 

środków na Budżet Obywatelski w WPF podniesiony został limit wydatków wprowadzając 

odpowiednio pokrycie z wolnych środków by ta uchwała, która jest uchwałą intencyjną miała 

jednocześnie odniesienie w wysokości środków w WPF.         

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że z tego wynika, że w WPF Budżet 

Obywatelski został podzielony na wydatki majątkowe i pozostałe. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że moglibyśmy 

przyjąć, że w ogóle nie ma Budżetu Obywatelskiego wyodrębnionego w WPF, ale w WPF każdy 

rok dzieli się na część bieżącą i część majątkową. Wysokość wydatków majątkowych w WPF była 

konstruowana w ten sposób, że zostały tam wykazane wydatki objęte limitem, czyli te które 

wynikają z wysokości wydatków z przedsięwzięć. 10 000 000 zł na budżet obywatelski i 1 500 000 

zł na rezerwę majątkową. Z uwagi na to, że ta uchwała podniosła wysokość budżetu do 20 000 000 

zł trudno przyjąć, że całe 10 000 000 zł znajdzie się w wydatkach bieżących, kiedy raczej intencją 

jest, że większość będzie wydatków majątkowych. To jest oczywiście płynna sytuacja, dlatego, że 

budżet na 2016 rok jest pewną projekcją i prognozą. Zatem w tej projekcji przyjęliśmy zasadę, że 

około 85% stanowić będą wydatki majątkowe. Jeśli to po głosowaniu rozłoży się to inaczej, 

odpowiednio zostanie to skorygowane.         

       
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że nie wprowadzałaby poprawki zaproponowanej przez 

Pana Przewodniczącego gdyż w §1 już mamy przywołanego Pana Prezydenta. Ponadto uchwałę 

wnosi Pan Prezydent. To nie jest inicjatywa Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że za kilka lat ktoś może wysnuć 

wnioski, że to Rada Miasta dała 20 000 000 zł na Budżet Obywatelski. Prawdą jest jednak to, że to 

Prezydent Miasta dał 20 000 000 zł na Budżet Obywatelski. Zdaniem Pana Przewodniczącego zapis 

na wniosek Prezydenta Miasta mógłby zostać wprowadzony. Ta poprawka zostanie Panu 

Prezydentowi przedstawiona w formie wniosku Komisji i to on podejmie decyzję w tym zakresie. 

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawioną propozycję 

wniosku Komisji.       
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Radni, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - 

przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego kierując do Prezydenta Miasta wniosek 

o następującej treści:    

 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice 

o rozważenie możliwości zmiany zapisu § 2. projektu uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 

2016. Komisja proponuje by rzeczony paragraf otrzymał brzmienie: Zadeklarować na wniosek 

Prezydenta Miasta zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na rok 2016 środków finansowych 

w kwocie 20 000 000 złotych na realizację zadań objętych Budżetem Obywatelskim. 

 

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 podjęcia działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 

2016, jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do 

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

Katowice na 2015 rok.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zmian budżetu 

miasta Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 49.629.206 zł z tytułu: 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (49.442.750 zł) na realizację 

projektów: 

 “Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie” – 

47.832 zł, 

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

109.624 zł, 

 “Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota” – 65.522 

zł, 

 “Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Sądowa” – 

64.507 zł, 

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

Katowicach - Zawodziu” – 212.995 zł, 

 “Międzynarodowe Centrum Kongresowe”, w tym refundacja wydatków z lat 

poprzednich (23.892.326 zł) – 26.887.445 zł, 

 „Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej”- 

2.158.480 zł, 

 “Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji 

usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. 

Francuskiej 43” – 100.000 zł, 

 „Budowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” – 

refundacja wydatków z lat poprzednich – 19.796.345 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (81.882 zł) i budżetu państwa (104.381 zł) 
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na realizacje projektów: 

 „Na początek staż” EFS (81.882 zł), budżet państwa (82.591 zł) – 164.473 zł, 

 „Restart kariery” budżet państwa – 21.790 zł, 

 środków z budżetu państwa na realizację projektu “Damy radę – program aktywizacji 

zawodowej i społecznej w Katowicach II” – 193 zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 66.161 zł z tytułu środków z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na realizację projektu pn.”Restart kariery” – 66.161 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 73.604.489 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (w tym niewykorzystanych w 2014 

roku): 

 „Modernizacja Infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 

1.447.947 zł, 

 „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego 

węzła z ul. Armii Krajowej” – 22.622 zł, 

 „Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach”- 66.739 zł, 

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

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

1.027.659 zł, 

 „Przedłużenie ul. Szybowcowej”- 67.000 zł, 

 „Przedłużenie ul. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej” – 105.400 zł, 

 „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach” – 1.490.000 zł, 

 „Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice” – 21.809.286 zł, w tym: środki 

niewykorzystane z 2014r. (2.809.286 zł) oraz wzrost wartości kosztorysowej i 

wykonanie robót dodatkowych (19.000.000 zł), 

 „Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy” – 2.212.270 zł, 

 „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul.Koszykowej” – 

348.623 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy 

strukturalnych i budżetu miasta (w tym niewykorzystanych w 2014 roku): 

 “Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie” 

EFRR: (47.832 zł), budżet miasta: (8.441 zł) – 56.273 zł, 

 “Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Brynów Pętla” 

EFRR: (109.624 zł), budżet miasta: (19.345 zł) – 128.969 zł, 

 “Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota” EFRR – 

65.522 zł, 

 “Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Sądowa” EFRR: 

(64.507 zł), budżet miasta: (11.384 zł) – 75.891 zł, 

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

Katowicach Zawodziu” EFRR: (212.995 zł), budżet miasta: (925.968 zł) – 1.138.963 zł, 

 “Międzynarodowe Centrum Kongresowe” (EFRR: 2.995.119 zł), budżet miasta: 

(33.170.914 zł) w tym: środki niewykorzystane z 2014r.(7.166.033 zł) oraz wzrost 

wartości kosztorysowej projektu (29.000.000 zł) – 36.166.033 zł, 

 „Miejski System Zarządzania – Katowicka Infrastruktura Informacji 

Przestrzennej”EFRR: (2.158.480 zł), budżet miasta: (2.228.479 zł) w tym: środki 

niewykorzystane z 2014r. (4.316.959 zł) oraz dodatkowe w związku z koniecznością 

wypłaty wynagrodzenia wykonawcy (70.000 zł) – 4.386.959 zł, 

 „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach II” EFS: 
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(8.195 zł), budżet państwa (193 zł), budżet miasta: (3.779 zł) – 12.167 zł, 

 „Na początek staż” EFS (468.021 zł), budżet państwa (82.591 zł) – 550.612 zł, 

 „Restart kariery” EFS (123.473 zł), budżet państwa (21.790 zł) – 145.263 zł, 

 “Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne – adaptacja na potrzeby organizacji 

usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. 

Francuskiej 43” EFRR: (100.000 zł), budżet miasta: (50.000 zł) – 150.000 zł, 

 wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów - 3.943 

zł, 

 utrzymanie części wspólnej nieruchomości Galerii Katowickiej -180.000 zł, 

 świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny celem udzielenia wsparcia 

osobom poszkodowanym w wybuchu gazu w kamienicy przy ul. Chopina 18 w Katowicach 

ze środków wpłat i darowizn pieniężnych otrzymanych w 2014 roku – 46.348 zł, 

 dotację na zadania bieżące dla klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej 

na upowszechnienie i rozwój sportu poprzez osiąganie wysokich wyników sportowych we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – 1.900.000 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 485.150 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć w związku wyższym wykonaniem roku 2014: 

 “Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Ligota” (środki 

budżetu miasta) – 10.677 zł, 

 "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os.Szarych 

Szeregów/Boya – Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej"– 474.473 zł. 

 zwiększenie przychodów o kwotę 23.556.294 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 dochodów w kwocie 44.215.000 zł z tytułu: 

 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi celem dostosowania do klasyfikacji 

budżetowej (przeniesienie między działami) 

 przeniesienie wydatków w kwocie 1.236.494 zł z tytułu: 

 obsługi administracyjnej Referatu ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 

celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej (przeniesienie między działami) – 986.494 

zł, 

 dotacji na zadania bieżące celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wychowania 

przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Katowic, a uczęszczających do 

publicznych przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 

prowadzących przez inną jednostkę samorządu terytorialnego – 250.000 zł. 

Dokonuje się korekty na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć 

Inwestycyjnych: 

 „Modernizacja budynków komunalnych” polegającej zmniejszeniu ul. Kosmicznej 30-43 

(500.000 zł), ul. Gen. Hallera 28 (740.000 zł) i zwiększeniu ul. Katowickiej 46b, 46c, 48a, 50 

(1.200.000 zł) oraz dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta 

Katowice etap II – strefa Rondo Rynek: modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a” 

(40.000 zł) celem wykonania robót dodatkowych. 

 „Budownictwo mieszkaniowe komunalne” polegającej na zmniejszeniu ul. Obrońców 

Westerplatte 42-50 I etap” (520.000 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie ul. Andrzeja 23a 

(520.000 zł). 

 

Radna Bożena ROJEWSKA poprosiła o przybliżenie kwestii dotacji na zadania bieżące dla 

klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej na upowszechnienie i rozwój sportu 
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poprzez osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym 

i krajowym w wysokości 1.900.000 zł. 

 

Radna Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że na Komisji, na której opiniowany był budżet miasta na 

2015 rok Komisja wniosła o dodatkowe środki na tzw. sport kwalifikowany. Ta zmiana to realizacja 

wniosku Komisji.   

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ dodała, że Pan Prezydent 

zaakceptował dwa wnioski, które zostaną przedłożone w formie autopoprawki. Nie zostało to 

uwzględnione jeszcze w tej uchwale dotyczy to dwóch zadań. Jedno to jest podwyższenie kapitału 

zakładowego spółki GKS GieKSa Katowice S.A. w kwocie 4 500 000 zł. Drugi wniosek dotyczy 

wyposażenia Spodka z uwagi na imprezy międzynarodowe, które są w nim organizowane. Spodek 

pilnie wystąpił o środki na dodatkowe wyposażenie w kwocie 365 000 zł.    

 

Radna Bożena ROJEWSKA zapytała ile pieniędzy z miejskiej kasy zostało przekazanych 

klubowi GKS GieKSa Katowice S.A. od momentu, kiedy samorząd został udziałowcem spółki. 

W związku z systematycznym podwyższaniem kapitału tej Spółki Pani radna zapytał jak 

procentowo wyglądają udziały miasta w tej Spółce oraz czy miasto ma już większość czy jeszcze 

nie? 

 

Radna Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że miasto posiada obecnie 68% udziałów w Spółce. Pani 

radna stwierdziła, że pytanie należałoby zadać za ile pieniędzy objęło miasto udziały.   

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że w ubiegłym 

roku kwota został przekazana w wysokości 7 100 000 zł. W tym roku zostały zaplanowane środki 

w wysokości 1 400 000 zł a obecnie jest to zwiększenie do wspomnianej kwoty 4 500 000 zł.  

 

Radna Bożena ROJEWSKA poprosiła o uzupełnienie informacji na piśmie ile GKS GieKSa 

Katowice S.A. już pochłonął pieniędzy. Pani radna poprosiła również o uwzględnienie w powyższej 

informacji ile z tych pieniędzy zostało „przejedzonych”, a ile przeznaczonych na inwestycje. Pani 

radna wskazała, że chodzi o dane od początku kiedy miasto zaczęło dotować Spółkę.  

 

Radna Małgorzata SMOLEŃ stwierdziła, że miasto Katowice posiada powyżej 60% udziałów 

w spółce GKS GieKSa Katowice, zatem nie jest jedynym udziałowcem tej spółki. Pani radna 

zapytała ile do utrzymania GKS-u dokładali i dokładają się pozostali udziałowcy? Pani randa 

stwierdziła, że to są koszty funkcjonowania klubu sportowego, na które składają się m.in. 

wynagrodzenia dla zawodników, trenerów. Jaki zatem udział solidarnie ponosi drugi udziałowiec.    

 

Radna Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że pozostali udziałowcy nie włączają się w ponoszenie 

kosztów. 

 

Radna Małgorzata SMOLEŃ stwierdziła, że miasto nie może dokładać do Spółki skoro drugi 

udziałowiec nic nie wnosi. Jest przecież Statut tej spółki. Koszty ponosi się solidarnie. 

W przeciwnym razie miasto będzie musiało wystąpić o wykup 100% akcji tej spółki, jeśli chce 

mieć ten klub. Nieporozumieniem jest bowiem fakt, że ktoś jest udziałowcem, korzysta 

z przywilejów, a nic nie wnosi. Pani radna stwierdziła, że nie jest przeciwna klubom sportowym, ale 

jest przeciwna temu by finanse publiczne były wydatkowane w taki sposób. Pani radna poprosiła 

o informacje, jaki jest proporcjonalny udział w utrzymaniu klubu. Pani radna poprosiła, by dane te 

dotyczyły określonego Przez Panią radną Bożenę Rojewską przedziału czasowego? 
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że jest kodeks spółek handlowych 

który te rzeczy precyzuje. Nie ma obliga dla drugiego udziałowca by obejmował udziały.   

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że w mieście musi działać duży klub sportowy związany 

z piłką nożną bo jest to dyscyplina sportowa ciesząca się największą popularnością. Zdaniem Pani 

radnej GKS GieKSa Katowice S.A jest spółką a spółka powinna generować zyski a tymczasem 

ciągle słyszymy, że dokładamy bo... W mieście funkcjonuje jeszcze KS Rozwój, który szkoli 

młodzików. Pani radna zapytała czy GKS też spełnia taką funkcję, czy miasto w jakiś sposób 

dofinansowuje tych młodych ludzi czy nie?     

 

Radna Krystyna SIEJNA wyjaśniła, że Fundacja Młoda GieKSa, która szkoli dzieci i młodzież 

otrzymuje dofinansowanie do tych działań. To są niewielkie pieniądze rzędu kilkudziesięciu tysięcy 

złotych. KS Rozwój się rozwija i ten zaczątek rocznikowego szkolenia, dochodzenia do własnego 

zaplecza jest uruchomiony i bardzo dobrze działa. Sam klub GKS GieKSa Katowice jest spółką 

akcyjną. Dane o które Panie radne wnioskują można uzyskać na NewConnect. Fundacja w stosunku 

do Spółki jest tylko powiązana cyklem szkolenia. Zdaniem Pani radnej nie ma takiego klubu 

sportowego bez względu na formę organizacyjną, który by przynosił zyski. Istota klubu sportowego 

polega na promowaniu sportu oraz promocji danego miasta poprzez sport. Im wyżej jest klub 

notowany tym bardziej popularny jest na forach medialnych w ten sposób ich działalność się 

moderuje, ale również przyczynia do montażu finansowego. Każdy śląski klub działa w takiej 

formule. Każdy klub może powiedzieć ile rocznie od swoich właścicieli bądź organów 

założycielskich otrzymuje.  

 

Radna Małgorzata SMOLEŃ stwierdziła, że zgadza się ze swoją przedmówczynią, że klub 

sportowy nie generuje zysków. Pani radna stwierdziła, że zna dokładnie strukturę funkcjonowania 

śląskich klubów. Każdy śląski klub jest dotowany przez miasto. Wiele miasta ma problemy z tym 

związane. Chcemy by klub sportowy działał bo jest to olbrzymia promocja miasta. W klubach 

sportowych są menadżerowie którzy nimi zarządzają. Patrząc na dane zamieszczone na stronie 

GKS GieKSa Katowice można zauważyć, że niektórych firm wymienionych, jako sponsorów już 

nie ma. To tez zależy od przedsiębiorczości osób, które tam pracują. A miasto skoro jest 

udziałowcem i dotuje ten klub to powinno wymagać. Pani radna stwierdziła, że skoro miasto daje 

pieniądze to powinno bezwzględnie kontrolować działania, stawiając jednocześnie klubowi 

określone zadania, które muszą zostać osiągnięte. Chodząc na mecz patrząc na stronę klubu 

zdaniem Pani radnej można stwierdzić, że te pieniądze nie są wydatkowane właściwie.           

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że już niebawem GKS GieKSa Katowice S.A. zda 

sprawozdanie finansowe i rzeczowe za rok ubiegły.    

 

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 - 

9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4.3. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady 

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

2015-2035.  
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Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 

FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035, 

jednogłośnie - 9 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 4.4. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do 

projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice 

na rok 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków. 

 

Kierownik Biura Konserwatora Zabytków Pan Bolesław BŁACHUTA wyjaśnił, że w podziale 

środków finansowych na 2015 rok z przeznaczeniem na dotacje z budżetu Miasta Katowice na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków uwzględnieni zostali następujący wnioskodawcy planujący do realizacji prace przy 

obiektach zabytkowych z terenu miasta Katowice: 

1. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna Chrystusa Króla w Katowicach – dotacja 

w wysokości 400.000,00 PLN z przeznaczeniem na: prace remontowo-konserwatorskie 

kamiennej elewacji strefy wejścia głównego, pylonu, schodów, spocznika oraz drzwi do 

katedry. Obiekt podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i wpisany jest do rejestru 

zabytków województwa śląskiego pod nr A/1658/97. 

2. Piotr Gerber – dotacja w wysokości 100.000,00 PLN z przeznaczeniem na: remont 

konserwatorski elewacji z cegły klinkierowej budynku zabytkowej Walcowni Cynku 

w Katowicach - Szopienicach przy ul. 11 Listopada Obiekt podlega prawnej ochronie 

konserwatorskiej i wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr 

A/308/10. Budynek Walcowni Cynku w Szopienicach jest cennym, poprzemysłowym 

zabytkiem. Stanowi część zabudowań byłej Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”, 

pierwotnie historycznej huty „Bernhardi” należącej do Gwarectwa Spadkobierców 

Gischego.  Obiekt wraz z zachowanym w jego wnętrzu wyposażeniem posiada dużą wartość 

zabytkową. Ceglane elewacje pokryte są grubą warstwą nawarstwień. Ponadto występują 

liczne ubytki w zaprawie, rozluźnienia w strukturze muru oraz ubytki wątku ceglanego. 

Planowany remont ceglanych elewacji Hali Walcowni zapobiegnie postępującej destrukcji 

cennego i bardzo zagrożonego dotychczas zabytku poprzemysłowego. Wpłynie także na 

poprawę stanu technicznego oraz estetycznego obiektu. 

Pan Konserwator dodał, że oprócz wspomnianych wniosków złożone zostały jeszcze trzy wnioski: 

Klasztoru Braci Mniejszych w Panewnikach, Parafii śś. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach - 

Dębie oraz Parafii Św. Piotra i Pawła w Katowicach przy ul. Mikołowskiej ze względu jednak na 

ograniczone środki wnioski tych trzech podmiotów nie zostały uwzględnione.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy Pan Piotr Gerber w swoim wniosku 

występował jedynie o 100 000 zł czy o większą kwotę? 

 

Kierownik Biura Konserwatora Zabytków Pan Bolesław BŁACHUTA wyjaśnił, że wniosek 

Parafii katedralnej został uwzględniony w całości tzn. w takiej kwocie o jaką Parafia występowała. 

Pan Piotr Gerber występował z wnioskiem o 250 000 zł. Kwota ta została zmniejszona z uwagi na 

szczupłość całego budżetu na dotacje, który wynosi 500 000 zł.   
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Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że w Parafii śś. Jana i Pawła Męczenników 

w Katowicach – Dębie trwa obecnie remont. Pani radna zapytała czy prawdą jest to, że firma, które 

prowadzi tam inwestycje w postaci budowy biurowców dofinansowała remont tego kościoła? Pani 

radna zapytała czy miasto ma zamiar partycypować w tym remoncie? 

 

Kierownik Biura Konserwatora Zabytków Pan Bolesław BŁACHUTA wyjaśnił, że jeśli chodzi 

o prace remontowe w kościele na Dębie to został zakończony remont dachu na powierzchni całego 

korpusu. To co było wnioskowane na ten rok to jest wymiana więźby dachowej i wymiana pokrycia 

dachu nad kaplicą północno-zachodnią i na wieżyczce. Jeżeli chodzi o miasto Katowice to od 3 lat 

udzielane były dotacje i to znacznej wysokości kościołowi na Dębie na remont dachu. Obecnie trwa 

VI etap prac remontowych dachu w tym kościele. Jeżeli chodzi o to czy Parafia uzyskała od 

właściciela sąsiednich obiektów – biurowców jakieś środki to takich informacji nie mamy.  

 

Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że nie sposób nie zauważyć że tych środków na dotacje 

ubyło. Wobec powyższego Pan radny poddał pod rozwagę Komisji skierowanie ewentualnego 

wniosku do Prezydenta Miasta o podniesienie na przyszły rok tej puli z 500 000 zł do 1 000 000 zł. 

Pan radny stwierdził, że cieszy kierunek wydawania środków szczególnie jeśli chodzi o zabytki 

przemysłowe.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że udział miasta w procesie 

rewitalizacji terenów po Hucie Metali Nieżelaznych w Szopienicach będzie większy. Jest tam 

bowiem również kwestia wybudowania drogi, która skomunikuje te tereny.             

 

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 udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2015 na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały.  

 

Ad. 4.5. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do 

projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 5 lokali 

użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem 

w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

Najemcy 3 lokali użytkowych - garaży oraz dzierżawcy 2 nieruchomości zabudowanych garażami 

zwrócili się z wnioskami o ich nabycie. Trzy kale użytkowe – garaże objęte są umowami najmu 

zawartymi na czas nieokreślony. Dwa pozostałe użytkowane są na podstawie umów dzierżawy 

zawartych na czas nieokreślony i wybudowane zostały ze środków własnych dzierżawców lub ich 

poprzedników prawnych na podstawie stosownych pozwoleń budowlanych. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż 

ww. lokali wymaga uzyskania zgody Rady Miasta Katowice, w zakresie przyznania pierwszeństwa 

w nabyciu ich najemcom lub dzierżawcom. Wraz ze sprzedażą lokali nastąpi sprzedaż lub oddanie 

w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.  
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Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 

FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

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

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 5 lokali użytkowych - garaży ich najemcom 

lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów 

w gruncie, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

 

Ad. 5. Korespondencja: 

  

Ad. 5.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym uchwałę Nr 

4200/IV/70/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 

180.848.165 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Miasta Katowice. 

 

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

 

Ad. 5.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym uchwałę Nr 

4200/IV/71/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta 

Katowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

 

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

 

Ad. 6. Wolne wnioski: 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym treść wniosku, który 

zrodził się w toku dyskusji nad procedurą Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok a dotyczył 

usunięcia zapisu ust. 8 w § 1. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice, jako 

zdaniem Komisji niezgodnego z ustawą o finansach publicznych i przyjętą procedurą określania 

wysokości środków Budżetu Obywatelskiego deklarowanych przez Radę Miasta.  

Radni, jednogłośnie - 8 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego 

kierując do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:    

 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice 

o rozważenie możliwości usunięcia zapisu ust. 8 w § 1. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego 

w Mieście Katowice, jako zdaniem Komisji niezgodnego z ustawą o finansach publicznych 

i przyjętą procedurą określania wysokości środków Budżetu Obywatelskiego deklarowanych 

przez Radę Miasta.  

 

Następnie Pan Przewodniczący przedstawił zebranym treść wniosku również w zakresie Budżetu 

Obywatelskiego, a dotyczącego możliwości zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego 

poprzez wywieszenie listy wybranych zadań w terminie do 30 czerwca.  

 



- PROJEKT - 

19 

Radni, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” - 

przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego kierując do Prezydenta Miasta wniosek 

o następującej treści:    

 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice 

o rozważenie możliwości zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego poprzez 

wywieszenie listy wybranych zadań w terminie do 30 czerwca.   

 

W kolejności Pan Przewodniczący przedstawił zebranym treść wniosku proponowanego przez Pana 

radnego Witolda Witkowicza, a dotyczącego możliwości zwiększenia w budżecie miasta Katowice 

na 2016 rok środków przeznaczonych na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków do wysokości 1 mln zł. 

 

Radni, jednogłośnie - 8 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pani radnej kierując do 

Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:    

 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice 

o rozważenie możliwości zwiększenia w budżecie miasta Katowice na 2016 rok środków 

przeznaczonych na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków do wysokości 1 mln zł. 

 

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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