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W odpowiedzi na pismo Pana Przewodnicz ącego z dnia 4 sierpnia 2014 r. nr 

BRM.ZD-00638/14, dotycz ące wprowadzenia zmian w Statutach Jednostek Pomocniczych 

miasta Katowice, poni żej przedstawiam swoje stanowisko: 

1) odno śnie postulatu nr I dotyczącego moż liwości zgłaszania kandydatów przez rady 

jednostek pomocniczych do komisji konkursowych dla wyboru dyrektorów 

miejskich placówek na terenie jednostki oraz postulatu nr II dotycz ącego możliwości 

zgłaszania kandydatów przez rady jednostek pomocniczych do komisji odbiorów 

robót w zakresie zada ń  zlecanych i finansowanych przez miasto na terenie jednostki 

- wprowadzenie proponowanych zapisów mog łoby być  uznane przez organ nadzoru 

za wkroczenie w kompetencje organu wykonawczego, w zwi ązku z czym akceptuj ę  

propozycj ę  zgłaszania przedstawicieli Jednostek do wymienionych wy żej komisji 

jako obserwatorów. Powyższe postulaty zostały więc w tym zakresie uwzgl ędnione 

i wprowadzone do projektu uchwa ły w sprawie zmian w Statucie Jednostki 

Pomocniczej. 

2) postulat nr III dotyczący obligatoryjnego konsultowania z dan ą  radą  jednostki 

pomocniczej informacji o zadaniach miasta przewidzianych do realizacji na terenie 

jednostki, w szczególno ści: 
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 projektów inwestycji w jednostce, 
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2) projektów przebiegu linii komunikacyjnych, 

3) propozycji lokalizacji przystanków i rozk ładów jazdy komunikacji zbiorowej, 

4) projektów uchwa ł  Rady Miasta w sprawach nadania nazw powstaj ących ulic 

i placów, 

5) projektów zmiany przeznaczenia miejskich obiektów o światowych, s łużb zdrowia, 

kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji na terenie jednostki, 

6) zamiarów zbycia nieruchomo ści gruntowych oraz lokalizacji u żytkowych na 

terenie jednostki, 

7) koncepcji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich 

zmian. 

- akceptuj ę  zaproponowaną  przez Pana Przewodniczącego zmianę  w § 6 pkt 13 

w Statucie Jednostki Pomocniczej poprzez dopisanie s łowa „opiniowanie". 

Jednocze śnie, uwzględniaj ąc postulaty zawarte w punktach 2, 3 i 7, wprowadzono 

odpowiednią  zmianę  w tym zakresie w § 6 pkt 13 lit. b i lit. d. 

Odnośnie pkt 1 - dotycz ącego projektów inwestycji w jednostce i pkt 4 - dotycz ącego 

projektów uchwa ł  Rady Miasta w sprawach nadania nazw powstaj ących ulic 

i placów — uważam, że zapisy § 6 pkt 13 lit. a i lit. e Statutu w pe łni zawieraj ą  

uregulowania tych kwestii. 

Odnośnie natomiast pkt 5 - dotyczącego informowania Jednostki o zmianie 

przeznaczenia miejskich obiektów o światowych, służb zdrowia, kultury, pomocy 

społecznej, sportu i rekreacji na terenie jednostki oraz pkt 6 - dotycz ącego zamiarów 

zbycia nieruchomo ści gruntowych oraz lokalizacji użytkowych na terenie jednostki —

uregulowanie tych kwestii w Statutach Jednostek Pomocniczych uwa żam za 

zbyteczne. W przypadku zaistnienia sytuacji zmiany przeznaczenia miejskich 

obiektów, co będzie niewątpliwie wiązało się  z remontem obiektu, rada jednostki 

zostanie poinformowana, zgodnie z przepisami Statutu. Za ś  zbywanie nieruchomo ści 

czy to gruntowych czy lokalowych, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami jest jawne, a informacje na ten temat s ą  dostępne na tablicy 

ogłoszeń  w Urzędzie Miasta, a także na stronie internetowej Urz ędu. 

3) postulat nr IV dotycz ący zgłaszania przez rad ę  jednostki pomocniczej propozycji 

i uwag do projektów dokumentacji technicznej opisuj ącej przedmiot zamówienia na 
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wykonanie zadań  zlecanych przez miasto na terenie jednostki — przedmiotowa 

kwestia uregulowana zosta ła w § 6 pkt 13 lit. a. Na podstawie tego przepisu rada 

jednostki pomocniczej b ędzie mogła opiniować  projektowane i realizowane 

inwestycje i remonty. Zasady i tryb opiniowania zostanie okre ślony zarządzeniem 

Prezydenta. 

4) postulat nr V dotyczący wnioskowania Rady Jednostki Pomocniczej do organów 

miasta o zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 

dzielnicy oraz możliwości zgłaszania postulatów do studium uwarunkowań  i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz projektów mpzp 

dotyczącego terenu danej jednostki przed ich sporz ądzeniem - postulat został  

uwzględniony w § 6 pkt 13 lit. b, poprzez wnioskowanie i opiniowanie studium 

uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Natomiast stanowisko w zakresie postulatu nr VI  - dotyczącego wprowadzenia zmian 

w Statucie miasta Katowice, jak i Statutach Jednostek Pomocniczych, które poszerz ą  

uprawnienia jednostek pomocniczych w zakresie wp ływu na gospodarkę  finansową  miasta 

poprzez: prowadzenie przez Jednostk ę  gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, 

w zakresie wydatków wyodr ębnionych w budżecie miasta, jako wydatki jednostki 

przeznaczone na realizacj ę  zadań  statutowych oraz ustalenie wysoko ści przyznawanych 

o" środków w ramach budżetu zadaniowego gminy, jako sumy podstawowej identycznej dla 

wszystkich dzielnic oraz kwoty obliczonej na podstawie algorytmu uwzgl ędniaj ącego liczbę  
mieszkańców jednostki, postulatu nr VII  - dotyczącego wprowadzenia opracowania przez 

jednostkę  pomocniczą  projektu planu rzeczowo-finansowego w zakresie środków 

związanych z jej wydatkami i przedk ładania go wraz z obja śnieniami Radzie Miasta do dnia 

30 sierpnia roku poprzedzaj ący rok budżetowy i postulatu nr IX  — dotyczącego utworzenia 

zespołu o charakterze doradczym, dzia łającego w obszarze spraw związanych z bie żącą  
działalnością  jednostek pomocniczych, przedstawione zostanie w terminie do dnia 

10 września 2014 r. 
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W załączeniu przedk ładam projekt uchwa ły w sprawie uchwalenia zmian w Statucie 

Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna, jako wzór, który pos łuży do wprowadzenia zmian 

w Statutach pozosta łych Jednostek. 
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W odpowiedzi na pismo Pana Przewodnicz ącego z dnia 4 sierpnia 2014 r. nr 

BRM.ZD-00638/14, dotycz ące wprowadzenia zmian w Statutach Jednostek Pomocniczych 

miasta Katowice, w ślad za pismem z dnia 2 wrze śnia 2014 r. nr PR.074.287.2014.AS, 

uprzejmie informuj ę , iż  zmiany w zakresie prowadzenia przez Jednostki Pomocnicze 

gospodarki finansowej w ramach bud żetu miasta są  możliwe do wprowadzenia do statutów 

Jednostek Pomocniczych w zmodyfikowanym brzmieniu, które przedstawiam poni żej, bez 

konieczno ści zmiany Statutu miasta Katowice. 

Propozycja zmiany § 15 Statutów Jednostek Pomocniczych: 

„§ 15 

1. Jednostka nie tworzy w łasnego budżetu. 

2. Jednostka prowadzi gospodark ę  finansową  w ramach budżetu miasta, w zakresie 

wydatków wyodrębnionych w budżecie miasta jako wydatki Jednostki przeznaczone 

na realizacj ę  zadań  Statutowych. 

3. Rada Jednostki opracowuje projekt planu wydatków w oparciu o naliczone dla niej 

środki finansowe w ramach prac nad projektem bud żetu miasta oraz przedk łada je 

Prezydentowi Miasta Katowice wraz z obja śnieniami i okre śleniem zadań  

priorytetowych. 

4. Jednostka decyduje samodzielnie o wykorzystaniu środków wyodrębnionych w planie 

budżetu oraz o okre ś leniu zadań  priorytetowych Jednostki. 

5. Tryb i zasady planowania środków budżetowych na zadania wskazywane przez Rad ę , 

monitorowania realizacji zadań  oraz sprawozdawczo ści z ich wykonania okre śla 

Prezydent Miasta Katowice. 

6. Obsługę  finansowo-księgową  Jednostki zapewnia Prezydent Miasta Katowice.". 
ler„, rffili  Metropolia 
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Jednocześnie informuj ę , że w zakresie postulatu nr VI pkt 2  - dotyczącego 

wprowadzenia zmian w Statucie miasta Katowice, jak i Statutach Jednostek Pomocniczych, 

które poszerzą  uprawnienia jednostek pomocniczych w zakresie wp ływu na gospodarkę  

finansową  miasta poprzez ustalenie wysoko ści przyznawanych środków w ramach budżetu 

zadaniowego gminy, jako sumy podstawowej identycznej dla wszystkich dzielnic oraz kwoty 

obliczonej na podstawie algorytmu uwzgl ędniającego liczbę  mieszkańców jednostki - zasady 

takie okre ś lone zosta ły zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2058/2014 z dnia 

13 maja 2014 r. w sprawie okre ślenia zasad i harmonogramu realizacji Bud żetu 

Obywatelskiego na rok 2015. W związku z czym nie ma potrzeby regulowania tego samego 

zagadnienia w Statutach Jednostek Pomocniczych. 

W załączeniu przedk ładam projekt uchwa ły w sprawie uchwalenia zmian w Statucie 

Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna, obejmuj ący zmiany zarówno przedstawione przy 

piśmie z dnia 2 wrze śnia 2014 r., jak również  wynikaj ące z przedmiotowego pisma, jako 

wzór, który pos łuży do wprowadzenia zmian w Statutach pozosta łych Jednostek. 
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