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BRM.0012.3.7.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  

 

 

Data posiedzenia: 23.07.2015 r.  

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

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 15:30 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

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

 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA 

2. Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK 

3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 

4. Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA 

5. Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata DOMAGALSKA  

6. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ 

7. Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Pani Agnieszka LIS 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 

 

1. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – dziennikarz TVS  

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 

 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

2. Założenia do projektu budżetu Miasta Katowice, kierunki polityki społecznej i 

gospodarczej w roku budżetowym 2016. 

3. Informacja o realizacji wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. 

4. Informacja na temat pozyskiwania przez miasto Katowice środków zewnętrznych w tym 

środków unijnych i z WFOŚiGW w Katowicach.  

5. Propozycje Komisji Budżetu do budżetu na rok 2016. 

6. Opiniowanie projektów uchwał. 

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

odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów 26 w Katowicach. 

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

w budżecie miasta Katowice na 2015 rok. 
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6.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 

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

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat części 

nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi, położonej w Katowicach przy 

Placu Alfreda 3, 4 i 9 na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serc im. 

Jana Pawła II” z siedzibą w Mysłowicach. 

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

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach przysługującej od Pani K G z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego przy ul. Józefowskiej w Katowicach. 

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

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach wobec Pani B W z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w 

Katowicach przy ul. Wiosny Ludów. 

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

rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Katowicach wobec Pana J M i Pani M M z tytułu używania lokalu mieszkalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej. 

7. Korespondencja. 

8. Wolne wnioski. 

 

________________________________________________________________________________  

 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 

gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad. 

 

Komisja bez uwag przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zaproponował by Komisja protokół 

z poprzedniego posiedzenia przyjęła na kolejnym posiedzeniu. W przekonaniu Pana 

Przewodniczącego ten projekt protokołu trzeba przedyskutować czy jego zawartość do końca 

odpowiada materiałom, które były podstawą dyskusji na samym posiedzeniu. Chodzi o to by 

protokół zawierał zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej te materiały, które Pan 

Prezydent przysyła do Biura Rady Miasta. Jak na razie Pan Przewodniczący stwierdził, że nie 

potrafi tego odnaleźć. W związku tym będzie poruszał ten problem na Komisji Organizacyjnej. Pan 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wykreślenie punktu 1, a tym samym przyjęcie protokołu 

z poprzedniego posiedzenia Komisji na kolejnym posiedzeniu.     

 

Radni jednogłośnie przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego.  

 

Ad 1. Wykreślony z porządku obrad. 

  

Ad. 2. Założenia do projektu budżetu Miasta Katowice, kierunki polityki społecznej i 

gospodarczej w roku budżetowym 2016. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/23.07.2015/ZPM_328%20za%c5%82o%c5%bcenia%20i%20kierunki%20na%202016.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/23.07.2015/ZPM_328%20za%c5%82o%c5%bcenia%20i%20kierunki%20na%202016.pdf
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informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.  

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK poinformowała, że 17 lipca 

2015 r. wydane zostało Zarządzenia nr 328/2015 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie założeń do 

projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2016 rok. 

Następnie Pani Skarbnik szczegółowo omówiła zawarte w niniejszym zarządzeniu wytyczne 

i kierunki działania.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy na tym etapie można szacować 

ewentualne straty dochodów z podatku PIT, przy sugerowanej w kampanii wyborczej zwiększonej 

kwocie wolnej od podatku.  

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK stwierdziła, że jest to 

przedwczesne ponieważ nie wiadomo na dzien dzisiejszy czy takie zmiany zostaną poczynione.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy harmonogram dochodów 

i wydatków zostanie przygotowany (mimo, że nie jest obligatoryjny) i Rada będzie się mogła z nim 

zapoznać.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że harmonogram 

dochodów i wydatków jest to pewien instrument który jest stosowany. Taka jak Pan 

Przewodniczący zauważył nie jest on obligatoryjny, ale chcemy go dalej utrzymać. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał jakiego rodzaju wsparcie przewiduje się 

dla społecznych form budownictwa mieszkaniowego. Czy należy przez to rozumieć, że zostanie 

dofinansowany TBS Katowice? 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że wkładu do TBS 

Katowice nie ma zapisanego w WPF. Jeśli chodzi o wsparcie to część tego wsparcia to działania 

ekonomiczne, część społeczno-gospodarcze.   

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w przedłożonym Zarządzeniu 

znajduje się zapis dotyczący modernizacji istniejących obiektów komunalnego budownictwa 

mieszkaniowego. Pan Przewodniczący zapytał czy są to remonty mieszkań komunalnych czy 

modernizacje. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że remonty 

i modernizacje budynków komunalnych są każdego roku wpisane do planu KZGM. Modernizacja 

budynków komunalnych jest przedsięwzięciem wieloletnim, jest też uwzględniona w WPF na 2016 

rok zatem ta kontynuacja modernizacji się będzie odbywać. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił uwagę na zapis dotyczący tworzenia 

warunków dla rozwoju budownictwa komercyjnego na terenie miasta prosząc o jego 

uszczegółowienie. Nie ma bowiem zapisu o tworzeniu warunków do budownictwa indywidualnego 

na terenie miasta. Pan Przewodniczący stwierdził, że jeżeli ten dokument ma być podstawą do 

opracowania projektu budżetu i takie sformułowania są w nim zawarte to pod tym musi być jakaś 

materialna treść. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na zapis art 61 ust. 3 ustawy o samorządzie 

gminnym: „Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach 

polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych”. Pan 

Przewodniczący zapytał gdzie w przedłożonych materiałach znajduje się informacja dla 

mieszkańców o wykorzystywaniu środków budżetowych.    
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Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że stanowi o tym § 

3 czyli ten określający w którym kierunku będą szły środki, jakie są strategiczne cele i kierunki 

wydatkowania w przyszłym roku w tym kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta. Zatem 

jakie będą priorytety wydatkowania. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że z literalnego zapisu tego artykułu 

wynika, że ten dokument, który został dziś przedstawiony to nie jest dokument, którego od 

Prezydenta żąda ustawodawca. Przygotowane zostały bowiem założenia do projektu budżetu, 

tymczasem ustawodawca żąda od Prezydenta dokumentu o założeniach projektu budżetu. Drobna 

różnica ale powoduje, że w przekonaniu Pana Przewodniczącego powinien pojawić się w zupełnie 

innym momencie zupełnie inny dokument. Założenia do projektu budżetu pojawiają się wcześniej 

przed projektem, natomiast założenia projektu budżetu to jest w przekonaniu Pana 

Przewodniczącego dokument, który pojawia się równocześnie z projektem budżetu. To jest ten 

dokument o który od wielu lat staramy się doprosić dokument typu na co wydamy nasze pieniądze. 

W momencie kiedy Pan Prezydent przedstawia projekt budżetu to równocześnie informuje 

mieszkańców w uproszczony sposób o założeniach do tego projektu, o wydatkowaniu środków 

budżetowych. Przedłożony Komisji dokument nie służy niczemu i nikomu. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego sprawa powinna zostać rozpatrzona w sposób zasadniczy, konstytutywny wręcz 

czy mamy pozostać przy tym dokumencie, który jest niezgodny z zapisem ustawowym, czy też 

należy pomyśleć o przygotowaniu innego dokumentu, który spełniałby oczekiwania ustawodawcy 

i Komisji.              

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK stwierdziła, że dotychczas 

taka forma była praktykowana i była przyjmowana. Jeśli jednak Pan Przewodniczący  uzna, że nie 

jest to prawidłowe to będziemy się musieli dostosować.    

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że art 61 stanowi, że gospodarka 

finansowa gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej 

wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt informuje mieszkańców 

gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz 

wykorzystywaniu środków budżetowych. Jeżeli zatem poszlibyśmy w tym kierunku, że 

przygotowujemy dokument równocześnie z projektem budżetu to wówczas przytoczone wcześniej 

zapisy mają sens. Uchwała budżetowa jest ogłaszana w trybie aktów prawa miejscowego, ale do 

tego informuje Prezydent mieszkańców w sposób bardzo przystępny (z przedłożonego dokumentu 

szeregowy mieszkaniec nic nie zrozumie) na co te pieniądze wydajemy. Pan Przewodniczący 

stwierdził, że powinien powstać taki dokument i to powinna być ta informacja Prezydenta 

wynikająca z zapisów przytoczonej wcześniej ustawy.      

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że przedłożony 

Komisji dokument jest bardzo istotny i ogłaszany we właściwym momencie.  Tak jak w czerwcu 

publikuje Rada Ministrów założenia do projektu ustawy budżetowej i określa pewne 

uwarunkowania jakie zostaną przyjęte do konstruowanej ustawy budżetowej, tak również Pan 

Prezydent w lipcu ogłasza założenia do projektu budżetu. Założenia i przesłanki jakie będą brane 

pod uwagę przy konstruowaniu budżetu. Każdy inny dokument objaśniający budżet, który miałby 

być skonstruowany i publikowany już na etapie składania budżetu jest dodatkową informacją co 

w tym  budżecie się znajduje.  To jest już dokument, który określać będzie i podsumowywać to co 

zostało przedstawione w projekcie budżetu. Konkretne kwoty podzielone na określone zadania, na 

pewne kierunki ich wydatkowania, przyjęte dochody. Przedłożony dokument służy innym celom. 

On informuje, nie tylko mieszkańców, ale również wszystkich tych, którzy będą korzystać 

z budżetu  będąc jego beneficjentami albo bezpośrednio albo pośrednio, co będzie brane pod 

uwagę. Jakie są uwarunkowania, czy zakładamy duże wzrosty wydatków bo będziemy się  

spodziewać bardzo wysokich wzrostów dochodów. Czy będziemy brać pod uwagę pewne 
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wskaźniki obarczone ryzykiem większym czy mniejszym. Bazujemy w dużej mierze na 

dokumentach przedłożonych przez Ministerstwo Finansów, które publikuje dane 

makroekonomiczne w sowich dokumentach rządowych. Budżet państwa też zbiera dane bardzo 

wcześnie. Tym dokumentem przedstawiamy jakie będą brane pod uwagę ryzyka, co będzie istotne 

a co mniej istotne. Zatem w którym kierunku będziemy szli biorąc pod uwagę założenia 

ekonomiczne do konstrukcji budżetu, czego się spodziewamy, jakich wyników operacyjnych. 

Przewidujemy w tych założeniach że realizacja budżetu bieżącego w tym roku będzie 

porównywalna jak w roku poprzednim. W kolejnym etapie wskazujemy jakie kierunki 

wydatkowania środków będą przyjmowane jako te strategiczne i zasadnicze do wydatkowania 

w roku przyszłym. § 3, który opracowuje Wydział Rozwoju w porozumieniu z dysponentami, który 

ostatecznie akceptuje Pan Prezydent czyli kierunki wydatkowania środków są w dużej mierze 

powiązane z WPF, ponieważ tam wiele zadań, które są przywołane już jest wprowadzonych. Jest to 

zatem dokument ważny i potrzebny w takim, a nie innym czasie. Każdy inny dokument który 

miałby być przedstawiony w postaci informacji co zawiera projekt budżetu jest już dokumentem 

innego rodzaju spełniającym inną rolę.  

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK stwierdziła, że ponadto 

taki dokument będzie zawierał już dane liczbowe. Do projektu mamy jeszcze pewne założenia, 

a w przypadku samego projektu należy podać kwoty. Na obecnym etapie nie mamy takiej 

możliwości bo to jest za wcześnie.                        

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ dodała, że obecnie 

w założeniach podajemy tylko, za założeniami do ustawy budżetowej i do WPF państwa, te 

wskaźniki, które Minister Finansów ogłosił, czyli jakie przewiduje PKB w tym i w przyszłym roku. 

Pani Naczelnik zwróciła uwagę, że dochody budżetu miasta w części powiązane są ze wskaźnikami 

wzrostu PKB. WPF miasta również oparta jest na tych wskaźnikach, które Minister Finansów  

ogłasza. Minister ogłasza również wskaźniki dotyczące inflacji, bo to również wpływa na budżet 

zarówno po stronie dochodowej jak i po stronie wydatkowej.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, mowa tu o dokumencie, który 

nazywa się założenia do projektu budżetu. Ustawodawca mówi o dokumencie założenia projektu 

budżetu. To są dwa różne dokumenty. Patrząc na to jak umiejscowione jest to wymaganie w art. 61, 

który podkreśla, że gospodarka finansowa gminy jest jawna, że Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę 

budżetową i sprawozdanie z jej wykonania oraz informuje mieszkańców gminy o założeniach 

projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków 

budżetowych, to wszystko jest jasne i spójne jeśli przyjmujemy mój sposób myślenia. Ten 

dokument według ustępu 3 ma być dokumentem dla mieszańców. Pani Naczelnik mówi ciągle 

o dokumencie, który jest niezbędny dla Wydziału Budżetu dla Wydziałów merytorycznych, które 

przygotowują własne wnioski i projekty do budżetu. Pan Przewodniczący podkreślił, że potrzebny 

jest dokument dla mieszkańców. Nie teraz, a w momencie gdy pojawi się projekt budżetu. Sam tytuł 

tego dokumentu jest niezgodny z ustawą. Ustawa nie ma przyimka do.           

  

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że o ile § 1 i 3 wyczerpują i trochę się bronią, ponieważ 

pierwszy stanowi o podstawie konstrukcji projektu budżetu a trzeci o kierunkach polityki 

społecznej i gospodarcze miasta o tyle § 2 przedstawia założenia do projektu budżetu. Pan 

Przewodniczący wspomniał, że są to założenia dla Wydziałów jakie mają składać wnioski. Pani 

radna odniosła się do przedstawionego w tym paragrafie zapisu, iż w związku z ograniczonymi 

możliwościami budżetowymi Miasta kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację 

ponoszonych kosztów, m.in. poprzez ograniczenie kosztów niezwiązanych bezpośrednio 

z procesem dydaktyczno-wychowawczym na rzecz wydatków ukierunkowanych bezpośrednio na 

ucznia. Pani rada poprosił o uszczegółowienie tej kwestii. Pani radna poprosiła również 

o wyjaśnienie kwestii kontynuowania działań stabilizujących i wzmacniających finanse miasta 
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Katowice polegających m.in. na weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami 

własnymi samorządu. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że ograniczanie 

kosztów niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym to nie jest konkretne w tej chwili 

działanie, które można wymienić enumeratywnie. Jest to punkt, który utrzymuje się w tym 

dokumencie przez ostatnie lata. Koszty oświaty przy zmniejszającej się liczbie uczniów i coraz 

niższej subwencji powodują, że to dofinansowanie miasta utrzymuje się na bardzo wysokim, 

poziomie około 200 mln zł rocznie. To dofinansowanie przy obecnych warunkach budżetu, czyli 

kiedy dochody bieżące rosną, ale jednocześnie znacznie szybciej rosną wydatki bieżące powoduje, 

że ograniczenia w oświacie są. Wszyscy jesteśmy tego świadomi, że te środki muszą być bardzo 

racjonalnie wydatkowane. Najważniejszy w procesie dydaktycznym jest uczeń. Polityka, o której 

już od jakiegoś czasu mówimy i która najprawdopodobniej prędzej czy później wejdzie w życie to 

jest pewna konsolidacja administracji, czyli tworzenie centrum usług wspólnych. To jest pewne 

ograniczanie kosztów. Zatem konsolidacja obsługi administracyjnej czy łączenie w jedną jednostkę 

budżetową jednostek tego samego typu jak np. przedszkola, które mogłyby funkcjonować w taki 

sposób jak oddziały żłobka miejskiego przyniosłoby efekt w postaci niższych kosztów, albo 

przynajmniej braku ich wzrostu, bo to też jest wartość dodana.  Odnoście drugiej podniesionej przez 

Panią radną kwestii Pani Naczelnik wyjaśniła, że są pewne ograniczenia budżetowe mniejsze bądź 

większe, ale występują one każdego roku. Wiadomo, że budżet nie udźwignie wszystkich 

wydatków i wszystkich potrzeb zgłaszanych  prze miejskie jednostki. W chwili konstruowania 

budżetu gdybyśmy wzięli pod uwagę wszystkie potrzeby zgłaszane przez jednostki do realizacji 

w danym roku budżetowym, to budżet nie zostałby uchwalony, ponieważ budżet nie może zostać 

uchwalony z deficytem operacyjnym. Zatem zawsze ograniczamy zgłaszane przez jednostki 

potrzeby. Nie ma możliwości zagwarantowania im wydatków na poziomie oczekiwanym przez te 

jednostki. Najważniejsze i obligatoryjne są zadania własne, do których samorząd jest powołany 

i które wynikają z przepisów. Potem jest kwestia wyboru które zadania z tych, które nie są 

obligatoryjne można ograniczyć. Te założenia nie precyzują jeszcze czego nie będziemy 

finansować, ale wskazują, że kierunek wydatkowania środków powinien być ukierunkowany na 

zadania obligatoryjne, a będziemy rezygnować z zadań fakultatywnych. Bardzo często 

w przepisach znajduje się zapis, że samorząd może finansować te fakultatywne zadania, ale nie 

stanowi to zadania obligatoryjnego.            

 

Radny Michał LUTY stwierdził,  że w przygotowanym dokumencie nie ma konkretnych kwot, ale 

też nie nie zostały wskazane jako zadania remonty mieszkań. To bolączka, z którą miasto boryka się 

od lat. Nie zostało tu jednak określone, czy będzie w większym stopniu niż to ma miejsce w roku 

bieżącym uwzględniona.  

   

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że założenia są 

założeniami w tej chwili tylko ukierunkowującymi, jakie są cele i zadania strategiczne, które będą 

realizowane w roku przyszłym. Potrzeby remontowe co roku są zgłaszane bardzo wysokie, zarówno 

przez KZGM w zakresie remontów mieszkań, szkoły i placówki oświatowe jak również przez inne 

podmioty. Jaki będzie poziom finansowania remontów w roku przyszłym trudno na chwilę obecną  

stwierdzić. Możliwości finansowania tych zadań wynikają z dochodów jakimi będziemy 

dysponować. Zatem dochody budżetowe wyznaczą pewne ramy wydatków. Budżet musi być 

uchwalony z nadwyżką operacyjną, czyli dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków 

bieżących. Później to jest kwestia wyboru jakie wydatki bieżące finansować, które są większym lub 

mniejszym priorytetem.  W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć te, które są obligatoryjne, 

a później jest kwestia podziału środków, które pozostają do dyspozycji.         

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że problem remontów narasta z roku na rok. Co jakiś czas 

mieszkańcy dopytują się o pustostany. Pan radny zwrócił uwagę na koszty utrzymywania 
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pustostanów, które są znaczne, a nie przynoszą żadnych dochodów.  

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK stwierdziła, że miasto ma 

ograniczone środki. Można zapisywać szumne cele. Ale czy w takim dokumencie możemy już 

stricte określić, że te potrzeby remontowe będą duże, jak duże kosztem czego będziemy je 

realizować. Przedłożone dziś założenia są dosyć ogólne w swych cząstkowych dążeniach 

i określenie skali jak wysokie będą koszty remontów odbędzie się na późniejszym etapie.  

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że  w ogólnych założeniach nie odnajdujemy słowa remonty są 

jedynie modernizacje.      

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał kiedy Prezydent przedstawi informacje 

mieszkańcom gminy o założeniach projektu budżetu, a nie do projektu budżetu, kierunkach polityki 

społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych, bo tak stanowi zapis 

ustawowy.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że założenia 

projektu budżetu są wpisane w objaśnienia do projektu budżetu.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że są to dwie różne sprawy. Wójt 

niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania. Czyli w materiałach 

uzupełniających do uchwały budżetowej jest to o czym Pani Naczelnik mówi, ale osobny akapit 

mówi, że Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu. Te założenia to 

może nie jest najlepsze sformułowanie dla dokumentu, którego Pan Przewodniczący oczekuje. To 

ma być dokument, który stanowi pewne clue, pewien szkielet, pewne podstawowe dane wynikające 

z budżetu zrozumiałe dla mieszkańców. To, że przedstawiony został dokument o założeniach do 

projektu budżetu z pewnych względów potrzebny, ale nie jest to dokument, który należy zrobić 

w oparciu o art. 61 ust 3. Ponadto przedłożony dokument jest mało przyjazny do dyskusji. Pan 

Przewodniczący stwierdził, że operuje się w nim paragrafem i nie używa innych środków 

wynikających z zasad techniki prawodawczej, ani ustępów, ani punktów ani podpunktów. Jeżeli 

zatem ten dokument ma być podstawą do dyskusji porównawczej w momencie, gdy pojawi się 

projekt budżetu to będzie ona trudna, ponieważ będziemy operować w dużym stopniu ogólności 

sformułowaniami. Zdaniem Pana Przewodniczącego można zredagować ten dokument w sposób 

bardziej czytelny. 

 

Radny Maciej BISKUPSKI  poprosił o uszczegółowienie kwestii wspierania działań mających na 

celu równoczesne umiędzynarodowienie i popularyzacje Katowickich aktywności, produktów 

i wydarzeń w sferze artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej i badawczej, w tym zmierzających do 

budowy Centrum Techniki i Innowacji w Katowicach. Pan radny zapytał czy kwestia budowy 

Centrum Techniki i Innowacji w Katowicach znajduje swoje odzwierciedlenie w WPF.  

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zadanie budowa 

Centrum Techniki i Innowacji w Katowicach nie jest wpisane do WPF. W założeniach przyjmuje 

się, że miasto Katowice będzie się starało pozyskać środki finansowe w postaci kredytu 

z EBI  i w zamierzeniach które rozważa się to jest wspieranie działań zatem, przyjmuje się, że takie 

Centrum miałoby powstać w Katowicach. 

 

Radny Maciej BISKUPSKI zapytał czy mówimy tu o Centrum Nauki, które teraz będzie 

nazywane Centrum Techniki i Innowacji. Jeżeli ten zapis nie znajduje się w WPF to dlatego 

w kolejnym akapicie cytowanego wcześniej zarządzenia nie ma zapisu odnośnie budowy stadionu 

miejskiego w Katowicach.            
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że dyskusja nad tym dokumentem 

przebiega wielotorowo, co świadczy o tym, że dobrze się stało, że Komisja pochyliła się nad nim. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że rzeczona dyskusja powinna zostać podsumowana wnioskiem. 

Wobec powyższego Pan Przewodniczący odczytał zebranym treść przygotowanego w tym zakresie 

wniosku.    

 

Radni, jednogłośnie - 10 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 przedłożenie wraz z projektem budżetu informacji dla mieszkańców o założeniach projektu 

budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków 

budżetowych, w której to informacji w uproszczonej formie przedstawi się mieszkańcom, na 

co wydawane będą pieniądze z budżetu w kolejnym roku.   

 

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. Informacja o realizacji wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji będącej przedmiotem obrad w tym punkcie porządku posiedzenia. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że wydatki, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 zostały uchwalone na Sesji Rady Miasta 

Katowice w dniu 17 grudnia. Tak jak ustawa o finansach publicznych wskazuje jeżeli została 

podpisana umowa lub rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne, można wpisać takie 

wydatki, za zgodą Rady Miasta, na listę wydatków niewygasających, ale termin wykorzystania tych 

środków upływa nie później niż 30 czerwca.  Jednostki korzystają z tej możliwości i Rada Miasta 

co roku uchwala tego typu wydatki, z uwagi na różne uwarunkowania czy różne przesłanki, które 

powodują, że nie są w stanie zrealizować zadania do końca roku, a jest ono na tyle zaawansowane, 

że trudno je przerywać czy też rozliczyć i dokonać wpłat, tym bardziej, że plan finansowy 

noworoczny takiego zadania nie zawiera. Łącznie wydatki niewygasające, które zostały uchwalone 

wynosiły ponad 20.532.225,78 zł. Teoretycznie powinny być wszystkie wykorzystane do końca 

czerwca. Faktycznie pozostała kwota niewykorzystanych środków w wysokości 1.242.440,90 zł. 

Patrząc na przestrzeni ostatnich lat to jest coraz lepsze wykorzystanie tych środków, ale 

rzeczywiście zdarzają się jeszcze uwarunkowania, które powodują, że jednostka nie może 

zrealizować określonego zadania i tym samym zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki 

niewykorzystane do ostatniego czerwca wpływają do budżetu i stanowią dochód budżetu miasta. 

Od ubiegłego roku jest obowiązek składania sprawozdań budżetowych o wydatkach 

niewygasających, które składa się na koniec czerwca. Pani Naczelnik dodała, że w przygotowanej 

informacji nie zostały uwzględnione przyczyny niewykorzystania wszystkich środków z uwagi na 

to, że jeszcze w tym termonie Wydział nie posiadał tych informacji. Skończyło się dopiero 

I półrocze zatem nie wszyscy dysponenci złożyli wymaganą informację. Informacja o wydatkach 

niewygasających zawsze zamieszczana jest w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 

z opisem jakie zadanie zostało wykonane w jakiej wysokości i przyczyny niewykonania. Informacja 

ta jest potem powtarzana w sprawozdaniu rocznym.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że Komisja uwzględni tan fakt, 

o którym Pani Naczelnik wspomniała w przyszłorocznym porządku obrad i pochyli się nad tym 

tematem przy analizie wykonania budżetu za I półrocze. Pan Przewodniczący stwierdził, że te 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/23.07.2015/Kopia%20NW%202014%20r.%20wykonanie%20%202015.pdf
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niewykorzystane środki wracają do budżetu z tym, że brakuje w tej tabeli informacji o stanie 

zaawansowania rzeczowego zadania, dla którego nie wykorzystano środków niewygasających. Pan 

Przewodniczący zapytał, czy te niewykorzystane środki niewygasające są wynikiem zakończenia 

zadania po niższych kosztach, czy też nie zdążono i zadanie nie zostało zakończone, jeśli chodzi 

o wykonanie rzeczowe. W zasadzie tylko niespełna 6% środków z wydatków niewygasających 

niewykorzystano, co jest bardzo dobrym wskaźnikiem, który powinien skłaniać nas do t ego by te 

środki niewygasające dalej stosować w praktyce budżetowej.      

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że pełna 

informacja o wykorzystaniu środków niewygasających, o przyczynach niewykorzystania środków 

znajduje się w informacji półrocznej.  

  

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. 4. Informacja na temat pozyskiwania przez miasto Katowice środków zewnętrznych 

w tym środków unijnych i z WFOŚiGW w Katowicach. (Załącznik nr 1) (Załącznik 

nr 2) 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji będącej przedmiotem obrad Komisji w zakresie pozyskiwania środków unijnych. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata DOMAGALSKA 
szczegółowo omówiła przygotowaną informację w zakresie pozyskiwania przez miasto Katowice 

środków z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020.   

 

Radny Maciej BISKUPSKI zapytał ile łącznie zostało zrealizowanych projektów w ramach ZIT 

i czy te planowane na pewno zostaną zrealizowane. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata DOMAGALSKA 

wyjaśniła, że łącznie były to 43 projekty. 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA dodała, że ZIT-y to projekty, które miały 

być realizowane w procedurze pozakonkursowej, ale Komisja Europejska w trakcie negocjacji 

zmieniła swoje stanowisko. Obligatoryjnym warunkiem by pozyskać środki na ZIT-y jest to, że 

przedsięwzięcie musi wynikać ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli 

z naszej Strategii Subregionu Centralnego. Mimo, że to jest to dalej procedura konkursowa, ale ze 

względu na to, że projekty zostały wpisane do strategii ZIT, to jest dalej w cudzysłowie 

pozakonkursowa. Zatem na 99,9% zostaną one zrealizowane.         

 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że kwota 50 mln zł to są środki, które miasto musi 

w swoim budżecie zabezpieczyć, tak jak 30 mln zł na realizację 24 projektów o które będzie 

wnioskowało w konkursie.    

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że 50 mln zł jest już 

zabezpieczone w budżecie.  

 

Radny Maciej BISKUPSKI zapytał czy planowana inwestycja budowy DTŚ na wschód będzie 

mogła liczyć na współfinansowanie z Unii Europejskiej. Pan radny zapytał również czy miasto 

może liczyć na jakieś środki na rewitalizację Szopienic.   

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/23.07.2015/Informacja%20na%20KBM-I%20cz%c4%99%c5%9b%c4%87.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/23.07.2015/Informacja%20na%20KBM-I%20cz%c4%99%c5%9b%c4%87.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/23.07.2015/Informacja+Komisja+Budzetu+23+07+2015r+.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/23.07.2015/K_bud%c5%bcetu+23+07+2015r.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/23.07.2015/K_bud%c5%bcetu+23+07+2015r.pdf
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że jeśli chodzi o budowę 

DTŚ to jeżeli będą środki unijne, a mają być, to będziemy to zadanie realizować. Środki unijne 

Marszałek Województwa ma zapisane w kontrakcie także to jest przedmiot rozmów. Jeśli chodzi 

o Szopienice w ramach ZIT mamy tam jedynie projekty miękkie, które będą realizowane. 

 

Radny Maciej BISKUPSKI poprosił o przybliżenie kwestii przebudowy ul. 73 Pułku Piechoty 

wraz ze skrzyżowaniami. Pan radny stwierdził, że na to zadanie miasto nie ma środków. 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że w tym zakresie jest 

procedura konkursowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na szczeblu krajowym.    

 

Radny Maciej BISKUPSKI poprosił o przybliżenie łącznej ilości projektów, o które miasto będzie 

wnioskowało, kwoty którą może miasto pozyskać oraz kwoty jaką musi zarezerwować w budżecie 

by mieć na wkład własny. Pan radny stwierdził, że miasto będzie wnioskowało o finansowanie 

z programu krajowego inwestycji o wartości około 1 mld zł. 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że będzie to 

najprawdopodobniej podzielone na dwa etapy. Nie wiadomo bowiem jaka będzie alokacja na 

konkurs. Jeżeli alokacja na konkurs będzie bardzo wysoka  to wówczas złożymy tą aplikację na 

dwa etapy. Jeśli alokacja będzie niższa to złożymy tylko na jeden etap. Liczba projektów 

w konkursie będzie ulegała zmianie. Wszystko zależy od tego jakie konkursy zostaną ogłoszone na 

szczeblu krajowym. To są tylko plany.  

 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że może to rodzić dla budżetu spore konsekwencje bo to 

jest duży projekt, zatem koszty wkładu własnego będą znaczne.  

 

Radny Bartosz WYDRA stwierdził, że problem własnościowy z terenami w Szopienicach nie jest 

nowym problemem. Pan radny zapytał czy zatem miasto robi coś w tym kierunku, by tą kwestię 

uporządkować. 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że Naczelnik Wydziału 

Obsługi Inwestorów Strategicznych podejmuje działania i prowadzi rozmowy w tym zakresie.  

 

Radny Michał LUTY poruszył kwestię planowanych węzłów przesiadkowych. Pan radny zapytał  

lokalizacja węzła Ligota planowana jest przy tamtejszym dworcu? 

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA potwierdziła, że tam planowana jest 

lokalizacja tego węzła. 

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że kwota pozyskanego dofinansowania w wysokości 500 

mln zł jest imponująca. Pani radna zapytała czy w końcowym rozrachunku w czasie rozliczenia 

miasto nic do tych projektów nie dopłacało.  

  

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że projekty są na bieżąco 

kontrolowane. Nie jest tak, że nie ma takich kroków. Takie informacje Wydział Funduszy 

przedstawiał w swoim czasie. Są drobne korekty finansowe ze względu na kwestie związane 

z zamówieniami publicznymi. To są kwestie, które nie wynikają z winy beneficjenta tylko 

z zaostrzonych rygorów Unii Europejskiej.   

 

Radna Bożena ROJEWSKA zapytała czy środki były zwracane z korekty finansowej.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA potwierdziła, że był to zwrot z korekty 
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finansowej nałożonej na konkretne zamówienie.  

 

Radna Bożena ROJEWSKA zapytał ile projektów było zrealizowanych w ramach poprzedniej 

perspektywy.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Pani Małgorzata DOMAGALSKA 
wyjaśniła, że w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2007-2013 były 

62 projekty finansowane ze środków EFRR i EFS, a 69 to były wszystkie projekty, które otrzymały 

finansowanie ze środków Komisji Europejskiej, są to głównie projekty edukacyjne.   

   

Radna Bożena ROJEWSKA zapytała czy w przypadku sięgania po środki z ZIT jeśli miasto 

składa projekt np. na oświetlenie drogi to musi skorelować go z miastem ościennym.  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że nie ma takich wymogów 

natomiast ten projekt by był projektem w ramach ZIT musi być wpisany do Strategi 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Od 2012 roku trwają prace w tym zakresie. Dotyczą one 

przygotowań projektów do nowej perspektywy i opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. Ta strategia obecnie jest opiniowana przez Ministerstwo. Z przekazanych nam 

informacji wynika, że na dniach zostanie wydana również pozytywna opinia Urzędu 

Marszałkowskiego w tym zakresie. To był długi i wytężony czas pracy dla 81 JST, które tworzą ten 

obszar funkcjonalny.    

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o uszczegółowienie kwestii 

rozbudowy DK81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej etap 

I i Etap IV. Pan Przewodniczący zapytał, czy mowa tu o rozbudowie drogi krajowej czy tylko 

węzłów.   

 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pani Marzena SZUBA wyjaśniła, że jest to rozbudowa węzłów. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o przedstawienie informacji na temat 

pozyskiwania przez miasto Katowice środków zewnętrznych w tym środków z WFOŚiGW. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ szczegółowo omówiła 

przygotowaną informacje zwracając uwagę na źródła zewnętrzne współfinansowania zadań 

własnych Miasta w postaci środków bezzwrotnych z funduszy europejskich i innych zagranicznych, 

środków bezzwrotnych z funduszy celowych oraz środków zwrotnych z kredytów. 

 

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. 5. Propozycje Komisji Budżetu do budżetu na rok 2016. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przypomniał, że zgodnie z zapisami uchwały 

Rady Miasta Katowice w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, 

szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi budżetu, Komisje Rady, radni oraz Rady Jednostek Pomocniczych 

w terminie do 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy składają swoje propozycje do 

projektu budżetu. Pan Przewodniczący podkreślił, że kolejne posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 

odbędzie się 10 września. Wobec powyższego, jeśli do tego czasu pojawią się propozycje Państwa 

radnych do projektu budżetu Komisja może się nad nimi pochylić.  
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Ad. 6. Opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 6.1. 

 

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 1 

położonego w budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów 26 w Katowicach. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

Miasto Katowice sprzedało na rzecz najemcy lokal mieszkalny położony w budynku przy ul. 

Misjonarzy Oblatów 26 za kwotę 41.281,00 zł. Od ceny zbycia została udzielona bonifikata 

w wysokości 60% w kwocie 61.920,00 zł. Aktem notarialnym zawartym dnia 25.09.2009 r. 

właścicielka dokonała darowizny lokalu na rzecz wnuka. Następnie wnuk w dniu 25.06.2010 r., 

przed upływem pięcioletniego okresu karencji, dokonał z powrotem darowizny na rzecz swojej 

babci która ponownie darowała lokal swojej córce. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 

21.08.1997 r. 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. Od tej zasady przewidziano w art. 68 ust. 2a cyt. ustawy pięć wyjątków, 

w tym m.in. brak obowiązku zwrotu bonifikaty w przypadku zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej, 

przy czym stosownie do art. 68 ust. 2b osoba bliska nie ma już możliwości skorzystania 

z przywilejów zwolnienia z obowiązku zwrotu bonifikaty. W związku z powyższym wnuk 

zobowiązany został do zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty w wysokości 62.978,84 zł. 

W odpowiedzi zwrócił się z wnioskiem o odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej 

bonifikaty, argumentując prośbę tym, że transakcje odbywały się pomiędzy osobami bliskimi, jak 

również nie miały na celu spekulacyjnego obrotu nieruchomością. Lokal pozostał mieszkaniem 

rodzinnym, użytkowanym przez babcię, która jest osobą 90-letnią i schorowaną, a darowizna na 

rzecz babci podyktowana była jej dobrem i chęcią zapewnienia jej poczucia bezpieczeństwa i nie 

przysporzyła mu żadnych korzyści materialnych. 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. Biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i fakt, że nieruchomość zbyto bez uzyskania 

korzyści finansowych zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa w art. 68 ust. 

2c w.w. ustawy, zatem podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Radny Michał LUTY zapytał, kiedy nastąpiła pierwotna sprzedaż tego lokalu. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

w dniu 17.07.2009 r. Miasto Katowice sprzedało na rzecz najemcy rzeczony lokal mieszkalny.  

 

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 1 położonego w budynku przy ul. 

Misjonarzy Oblatów 26 w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 6.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 
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wyjaśnień 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 6.714.844 zł z tytułu: 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe: Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej (97.717 zł) i przedszkola (2.452 zł) w związku z odszkodowaniami za 

zniszczone mienie oraz Dom Dziecka „Tęcza” w związku z otrzymanymi darowiznami 

pieniężnymi (3.525 zł) – 103.694 zł 

 podatku od nieruchomości – 3.900.000 zł, 

 podatku od środków transportowych – 1.100.000 zł, 

 zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 

2014 roku na realizację zadań bieżących (85.335 zł) i inwestycyjnych (1.157.106 zł) – 

1.242.441 zł, 

 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów Erasmus+ – 332.599 zł 

 „Szkoła słodka szkoła” – 71.595 zł, 

 Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji” – 134.044 zł, 

 Nowa fala dla gastronomii i turystyki” – 126.960 zł, 

 środków z budżetu państwa – 19.256 zł na realizację projektów: 

 „Kopernik szkołą otwartą na zmiany” – 4.792 zł, 

 „Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca” – 7.024 zł, 

 „Zaawansowane umiejętności programowania w Auto CAD” – 7.440 zł 

 refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Zrównoważona Mobilność 

Miejska – SUM”– 16.854 zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 207.039 zł z tytułu: 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – 19.256 zł na realizację projektów: 

 „Kopernik szkołą otwartą na zmiany” – 4.792 zł, 

 „Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca” – 7.024 zł, 

 „Zaawansowane umiejętności programowania w Auto CAD” – 7.440 zł 

w związku ze zmianą montażu finansowego, 

 środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Erasmus+ „Hiszpania 2016. 

Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów” w związku 

z rezygnacją z przystąpienia do projektu – 187.783 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 6.207.736 zł przeznaczonych na: 

 dostosowanie sygnalizacji świetlnych poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, 

wdrożenie programów i oznakowanie w związku z wprowadzeniem na terenie Miasta 

ograniczenia prędkości tzw. strefy Tempo 30 – 150.000 zł, 

 remonty i naprawy w budynkach zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej ze środków otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie – 97.717 zł, 

 koszty postępowań sądowych i prokuratorskich związanych z działalnością Miasta i Urzędu 

– 150.000 zł, 

 koszty wysyłki zawiadomień w związku ze zmianą podmiotu prowadzącego bankową 

obsługę budżetu miasta Katowice – 550.400 zł, 

 zakup monitorów i dodatkowych gwarancji sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu 

Miasta – 73.033 zł, 

 uzupełnienie środków na zakup usługi telekomunikacyjnej w zakresie funkcjonowania 

Katowickiego Informacyjnego Serwisu SMS – 33.000 zł, 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Informatyzacja Urzędu” 
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w związku z zakupem i rozbudową infrastruktury oraz pracami programistycznymi 

związanymi ze zmianą podmiotu prowadzącego bankową obsługę budżetu miasta Katowice 

– 1.104.222 zł, 

 realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci SilesiaNet Katowice” celem 

utrzymania rezultatów projektu unijnego – 325.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych i 

budżetu Unii Europejskiej – 95.556 zł: 

 "Kopernik szkołą otwarta na zmiany" (budżet państwa) – 5.990 zł, 

 "Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD" (budżet państwa) – 9.301 

zł, 

 "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca" (budżet państwa) 

– 8.780 zł 

w związku ze zmianą montażu finansowego projektów, 

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

 "Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji" (Erasmus+) – 35.535 zł, 

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

w związku ze złożeniem wniosków aplikacyjnych, 

 naprawy zniszczonego mienia w placówkach oświatowych (ze środków otrzymanych 

odszkodowań) – 2.452zł, 

 uzupełnienie środków na zakup energii w placówkach oświatowych – 1.000.000 zł, 

 zakup pomocy naukowych, wyposażenia i sprzętu na potrzeby placówek oświatowych – 

123.400 zł, 

 realizację zadań remontowych (456.085 zł): cyklinowanie powierzchni podłóg w salach 

lekcyjnych w Gimnazjum Nr 13 (30.000 zł), projekt wykonawczy nowej instalacji 

hydrantowej z węzłem wodomierzowym w Miejskim Przedszkolu Nr 82 (5.000 zł), remont 

dachu na budynku warsztatów szkolnych w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych 

(54.661 zł), wymiana instalacji elektrycznej (320.000 zł) i remont sanitariatów i natrysków 

(46.424 zł) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 oraz realizację 

zadania inwestycyjnego: modernizacja schodów wejściowych wraz z uzupełnieniem 

dokumentacji projektowej w Szkole Podstawowej Nr 65 (80.000 zł) – 536.085 zł, 

 podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Murcki Sp. z o.o. celem wykonania 

najpilniejszych prac modernizacyjnych i dostosowawczych oraz zakupu urządzeń i sprzętu 

medycznego – 500.000 zł, 

 zorganizowanie pikniku integracyjnego przez Dom Dziecka „Tęcza” (ze środków darowizn 

otrzymanych w 2014 i 2015 roku) – 4.275 zł, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej (ze 

środków darowizny niewykorzystanej w 2014 roku) – 26.980 zł, 

 zakup elementów małej architektury celem zagospodarowania zielenią terenów przy ul. 

Kościuszki – 100.000 zł, 

 zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu zmiany systemu ogrzewania na 

proekologiczne, usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz instalację kolektorów 

słonecznych (niewykorzystane w latach ubiegłych środki z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska) – 1.238.000 zł, 

 udzielenie dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” na 

realizację inicjatywy lokalnej „Nadwiślańskim szlakiem Beskidów. Plener i wystawa 

fotografii dziedzictwa Beskidu Śląskiego” – 3.000 zł: 

 udzielenie dotacji celowej dla miejskich domów kultury celem realizacji zadań wskazanych 

przez Rady Jednostek Pomocniczych – 55.500 zł: 

 RJP nr 6 Ligota-Panewniki: Europejskie Dni Dziedzictwa – 1.500 zł, 

 RJP nr 14 Dąbrówka Mała: organizacja koncertu muzyki organowej w ramach 

Festiwalu Jesienne Niedziele Organowe (2.000 zł), organizacja koncertu Katowickiego 



- PROJEKT - 

15 

 

Chóru Gospel Sound (1.500 zł), organizacja seansu filmowego w ramach Kina pod 

chmurką (4.000 zł) – 7.500 zł, 

 RJP nr 17 Giszowiec: Święto Giszowca – 30.000 zł, 

 RJP nr 19 Piotrowice-Ochojec: rozszerzenie oferty artystycznej dla dodatkowo 

zorganizowanego w okresie letnim festynu środowiskowego dla mieszkańców 

dzielnicy – 5.000 zł, 

 RJP nr 21 Kostuchna: organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci w ramach Dni 

Kostuchny (6.000 zł), organizacja cyklu warsztatów edukacyjnych w formie spektakli 

teatralnych dla Miejskich Przedszkoli Nr 41 i Nr 42 w Katowicach (2.500 zł), zakup 

strojów dla chóru mieszanego „Słowiczek” (3.000 zł) – 11.500 zł, 

 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury „Ligota” celem wypłaty 

pracownikowi instytucji ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – 3.667 zł, 

 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Historii Katowic celem realizacji nowego 

zadania remontowego – 18.000 zł, 

 zwiększenie od 1 sierpnia br. zatrudnienia o 1 etat w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 

17.449 zł, 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 877.226 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych 

i budżetu Unii Europejskiej – 127.226 zł: 

 "Hiszpania 2016. Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia 

uczniów" (Erasmus+) w związku z rezygnacją z przystąpienia do projektu – 103.155 

zł, 

 "Kopernik szkołą otwarta na zmiany" (EFS) – 5.990 zł, 

 "Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD" (EFS) – 9.301 zł, 

 "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca" (EFS) – 8.780 zł 

w związku ze zmianą montażu finansowego projektów, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 750.000 zł: 

 „Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice” w związku z przesunięciem 

środków na 2016 rok – 350.000 zł, 

 „Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych z terenu zlewni osiedla 

Zgrzebnioka w Katowicach” w związku z przesunięciem środków na 2016 rok – 

300.000 zł, 

 „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych 

Szeregów/Boya Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej” w związku z zakończeniem 

zadania – 100.000 zł. 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 1.177.295 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 12.000 zł celem zakupu mebli do klas sześciolatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

Nr 4 (przeniesienie między działami) – 12.000 zł. 

 

Radna Krystyna SIEJNA zapytała, ile miasto zyskało na zmianie banku obsługującego miasto 

i jego jednostki. W omawianym projekcie uchwały mamy zapisane ogromne wydatki z tego tytułu. 

Pan radna zapytała również czy ta decyzja się miastu opłacała? 

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że jedyną ważną 

ofertę w postępowaniu złożył bank PKO BP. Miasto nie miało zatem wyboru musiało ją przyjąć. 

Pomimo to, dokonane zostało porównanie oferty w stosunku do poprzedniej obsługi, którą 

sprawował ING Bank Śląski. W wyniku tego porównania powstało zestawienie, w którym opłata 

ryczałtowa dla wszystkich 197 jednostek to 1 grosz zarówno ING Bank Śląski jak i PKO BP, koszty 
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karty płatniczej MOPS dla świadczeniobiorców to również 1 grosz za jedna kartę. Oprocentowanie 

kredytu w tej chwili jest lepsze, gdybyśmy chcieli z niego skorzystać, ponieważ bank PKO BP 

zaproponował nam marżę minusową przy prowizji „0”. Do tej pory miasto nie korzystało z tego 

typu kredytu. Oprocentowanie liczy się jako sumę niezależnego od nas wskaźnika WIBOR i marży. 

W przypadku ING Banku Śląskiego ta marża wynosiła „0” w rezultacie oprocentowanie byłoby 

równe stawce WIBOR. Bank PKO BP zaproponował wspomnianą marżę minusową zatem 

oprocentowanie jest mniejsze niż WIBOR zatem w przypadku skorzystania przez miasto z tej opcji 

bank musiałby dopłacać do takiej transakcji. Jeżeli chodzi o dochody to w poprzednim okresie 5 

letnim bank ING Banka Śląski dawał nam stawkę WIBID T/N pomniejszony o marżę 2,47. Obecnie 

mamy tą samą stawkę WIBID T/N, ale z marżą minusową. Zatem mamy o wiele korzystniejsze 

oprocentowanie.           

 

Radna Krystyna SIEJNA zapytała czy służby finansowe są w stanie policzyć jak korzystniejsze 

warunki obecnie otrzymało miasto w skali roku. 

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że jest to 

wypadkowa lokat, które miasto będzie zawierać. Dopiero w przyszłym okresie rozliczeniowym 

będzie to widoczne. Bank PKO BP obsługuje bowiem miasto od 1 lipca br.     

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ  dodała, że obecnie WIBID 

jest bardzo niski, ale też środki podlegające lokowaniu są zdecydowanie niższe co powoduje, że te 

dochody są dużo niższe niż w latach poprzednich.     

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK odnosząc się do wysokości 

kwoty 550.400,00 zł kosztów związanych ze zmianą podmiotu prowadzącego bankową obsługę 

budżetu miasta Katowice wyjaśniła, że są to koszty wysyłki zawiadomień do wszystkich 

podatników.  

 

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że kwota 550.400,00 zł nie budzi wątpliwości i jest to 

kwota, która w związku ze zmianą konta musi zostać wydatkowana by wszyscy wiedzieli na jakie 

konto wpłacać środki. Natomiast zakup i rozbudowa infrastruktury wraz z pracami 

programistycznymi związanymi ze zmianą podmiotu prowadzącego bankową obsługę budżetu 

miasta Katowice na kwotę 1.104.222,00 zł wymaga dodatkowych wyjaśnień. 

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK stwierdziła, że w związku 

z koniecznością zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta związanych ze zmianą 

obsługi numerów kont bankowych w zakresie zawiadomień w systemie MIDAS Wydział 

Informatyki na ten cel złożył wniosek o 88 068 zł. System MIDAS to jest nasz system dziedzinowy, 

które obsługują system finansowo -księgowy wszystkich komórek merytorycznych. Cała ta kwota 

1.104.222 zł składa się jeszcze z 1.016.154 zł, które przeznaczone są na realizację wniosku, który 

nie jest związany z bankową obsługą. Następnie Pani Skarbnik odczytała zadania objęte ww kwotą. 

Pani Skarbnik podkreśliła, że te zadania nie mają zawiązku ze zmianą banku obsługującego Urząd 

i jednostki mu podległe.  

 

Radny Bartosz WYDRA stwierdziła, że tak jak Pani Skarbnik wspomniała tylko jedna oferta 

spełniała wymogi. Pozostałe zostały odrzucone. Pan radny zapytał jakie  były przyczyny odrzucenia 

ofert i jakie elementy poszczególnych ofert powodowały ich nieważność.     

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że drugi oferent 

czyli ING Bank Śląski złożył niezgodną z ustawami ofertę wyrażając cenę w czterech miejscach po 

przecinku. W obowiązującym systemie nie ma takich znaków pieniężnych. Mamy na to stosowne 

opinie prawne. Bank ING się odwołał, a Krajowa Izba Odwoławcza przyznała miastu rację, że nie 
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można było tej oferty wziąć pod uwagę. 

 

Radny Bartosz WYDRA zapytał czy te oferta była korzystniejsza w stosunku do oferty PKO BP 

i czy nie można było Banku ING wezwać do uzupełnienia oferty.  

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że nie można 

rozpatrywać czy jest korzystniejsza czy nie ponieważ nie była ważna. Szczegóły w tym zakresie 

zostaną przygotowane na piśmie.  

 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że z przedmiotowego uzasadnienia wynika, że koszty 

związane ze zmianą podmiotu prowadniczego bankową obsługę budżetu miasta Katowice wynoszą 

1.654.622 zł. Z wyjaśnień udzielonych przez Panią Skarbnik wynika, że tak nie jest. Pan radny 

zwrócił się z prośbą by w przyszłosci różnicować te zapisy. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zostało to tak 

zapisane dlatego, że zadanie przedsięwzięcie wieloletnie „Informatyzacja Urzędu” jest zadaniem, 

w ramach którego wchodzą rożne elementy. Zastosowany został w tym uzasadnieniu być może 

pewien skrót ale jednak rozdzielony spójnikiem „oraz”, którym łączymy poszczególne elementy.  

Gdyby potrzebne było szczegółowe uzasadnienie to znajduje się ono w załączniku nr 7, w którym 

przedsięwzięcia wieloletnie są opisywane. 

 

Radny Maciej BISKUPSKI poprosił o wyjaśnienie kwestii zwiększenia wydatków na 

dostosowanie sygnalizacji świetlnych poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, wdrożenie 

programów i oznakowanie w związku z wprowadzeniem na terenie Miasta ograniczenia prędkości 

tzw. strefy Tempo 30. 

 

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

złożony przez MZUiM w Katowicach. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zmiany 

funkcjonowania sygnalizacji świetlnych dla strefy „Tempo 30” na kwotę 60.000 zł. Jest to kwota 

wpisana jako nowe zadanie remontowe czyli klasyfikowane przez jednostkę budżetową jako zakup 

usługi remontowej. Kwota 150.000 zł podana w uzasadnieniu obejmuje to zadanie remontowe jak 

również zakup materiałów i innych usług których dokona MZUiM podczas realizacji tego celu. 

 

Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że obecnie mamy do czynienia z deflacją. To warunkuje 

stopy procentowe, marże bankowe itp. Pan radny zapytał na jaki okres miasto podpisało umowę 

i jak często będzie weryfikowało z bankiem wszystkie koszty i stawki.    

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że na 

oprocentowanie składa się stawka WIBID oraz marża banku. Marże banku mamy stałą przez 5 lat 

bo to wynika z oferty. Tak też zostało złożone zamówienie. W przypadku tej oferty mamy 

minusową marże. Dla nas jest to zatem bardzo korzystna oferta.   

 

Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że przetarg został ogłoszony ponieważ mijał termin 5 

letniej umowy z ING Bank Śląski. Pani radna zapytała czy było tylko dwóch oferentów? 

 

Zastępca Skarbnik Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK wyjaśniła, że zapytania 

były ze strony prawie wszystkich banków, ale ofertę złożył tylko ING Bank Śląski oraz PKO BP.     

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że RJP nr 17 Giszowiec złożyła 

wniosek o 15 tys. zł na akcję lato dla Domu Kultury. Nie znalazł się on jednak w przygotowanym 

projekcie uchwały. 
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Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że 

w przygotowaniu jest autopoprawka do omawianego projektu uchwały.  

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. 6.3. 

 

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. 

 

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. 6.4. 

 

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 obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości 

zabudowanej budynkami mieszkalnymi, położonej w Katowicach przy Placu Alfreda 3, 4 i 9 na 

rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom i Seniorom „Wioska Serc im. Jana Pawła II” z siedzibą 

w Mysłowicach. 

  

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

miasto Katowice jest właścicielem nieruchomości położonej przy Placu Alfreda 1-13, o łącznej 

powierzchni 1341m
2
, wchodzącymi w skład nieruchomości zabudowanej budynkami, w całości 

wpisanej do rejestru zabytków. Nieruchomość pozostaje w administrowaniu KZGM w Katowicach. 

Fundacja Pomocy Dzieciom i Seniorom “Wioska Serca im. Jana Pawła II” zwróciła się 

z wnioskiem o pozyskanie części nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Alfreda z zamiarem 

wykorzystania jej na cele statutowe, tj. rewitalizację zabytkowych obiektów przy jednoczesnym 

wykorzystaniu ich na prowadzenie rodzinnych domów dziecka i pomocy dla seniorów. Realizacja 

celu planowana jest w ramach projektów dofinansowania ze środków EFRR i EFS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WSL 

2014 – 2020), mających na celu rewitalizację infrastrukturalną i społeczną Kolonii Alfreda 

w Katowicach. Misją i głównym celem Fundacji jest prowadzenie działalności charytatywnej 

realizowanej poprzez nieodpłatną działalność statutową w zakresie niesienia pomocy osobom 

potrzebującym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, a także 

opieka nad zabytkowymi nieruchomościami, które będą przystosowywane do potrzeb prowadzenia 

w nich rodzinnych domów dziecka, domów opieki, domów samotnej matki oraz mieszkania 

rotacyjne dla młodzieży opuszczającej Domy Dziecka lub Wioskę Serc. Zgodnie z ustawą 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku 

nieruchomego wpisanego do rejestru wymaga poczynienia właściwych uzgodnień z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. Rozpatrując sprawę zadysponowania nieruchomością położoną przy Pl. 

Alfreda, biorąc pod uwagę konsekwentne dążenie Fundacji do realizacji społecznie przydatnego 
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programu oraz konieczność rewitalizacji obszaru, na którym położona jest przedmiotowa 

nieruchomość Prezydent Miasta Katowice w celu realizacji wniosku uznał za zasadne zwrócić się 

do Rady Miasta Katowice o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony 10 

lat, w zakresie budynków przy Pl. Alfreda nr 3, nr 4 i nr 9, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 

255,73 m
2
, położonych na działkach o łącznej powierzchni 1341m

2
. 

 

Radny Marek NOWARA stwierdził, że cieszy fakt, że to dziedzictwo kulturowe miasta na zostać 

zrewitalizowane. Wspomniała Pani Naczelnik, że Fundacja pozyska fundusze europejskie, ale jest 

to dopiero w planach. Pan radny zapytał czy zatem Fundacja przedstawiła jakiś plan B, co 

w momencie gdy nie uzyskają tego dofinansowania, ewentualnie czy znany jest nam potencjał 

finansowy i organizacyjny tej Fundacji. Z doniesień medialnych wynika, że punkt odnośnie 

rewitalizacji Fundacja w sowim statucie zamieściła stosunkowo niedawno. Czy zatem te działania 

inwestycyjne nie przerosną tej Fundacji. Ponadto Pan radny poprosił o wyjaśnienie, czy budynki, 

które miasto chce przekazać Fundacji są na dzień dzisiejszy zamieszkałe. Pan radny stwierdził, że 

pytał o Kolonię Alfreda w grudniu w swojej interpelacji. W odpowiedzi napisano że we wrześniu 

ubiegłego roku nie było na Komisji Budżetu woli przekazania tych nieruchomości. Pan radny 

zapytał, co zatem zmieniło się w ciągu tych 10 miesięcy. 

        

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

do tej pory rozpatrywana była kwestia darowizny. Fundacja została wpisana do rejestru fundacji 

w 2006 roku, zatem ten okres działania nie jest znaczący. Co do nieruchomości ponieważ to zostało 

niedawno dopisane do statutu to czas pokaże jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o fundusze 

europejskie to są to plany pozyskania tych środków. Nie mając tytułu prawnego do gruntów 

Fundacja żadnych ruchów robić nie może. Dlatego też ewentualna zgoda i zawarcie wieloletniej 

umowy pozwoli na wystąpienie i pozyskiwanie funduszy. Gdyby doszło do zawarcia tej umowy 

miasto na bieżąco będzie miało możliwość kontroli nieruchomości. Gdyby zatem działania Fundacji 

się nie powiodły  to zawsze tą umowę możemy rozwiązać, ponieważ nic nie tracimy. Obiekty, które 

tam się znajdują to obiekty wpisane do rejestru zabytków, zatem chodzi o to by je zachować. 

Niestety miasto nie ma tyle środków by we własnym zakresie  w takie obiekty inwestować. Jest to 

zatem jakiś pomysł by pogodzić względy społeczne i zadbać o nieruchomości.  

 

Radny Marek NOWARA zapytał czy Fundacja przedstawiła jakiś dokładniejszy plan Wydziałowi.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ stwierdziła, 

że na tym etapie nie. Na tym etapie jest to generalnie pomysł.  

 

Radny Witold WITKOWICZ stwierdził, że w sytuacji, gdy Fundacja nie pozyska środków miasto 

będzie miało pełną swobodę by wypowiedzieć jej umowę dzierżawy. Pan radny zapytał w jaki 

sposób będzie zapisana możliwość rozwiązania umowy. Ta Fundacja jest organizacją pożytku 

publicznego, zatem wszystkie dane ma jawne. Z danych tych wynika, że nie dysponuje zbyt dużym 

majątkiem i jest uzależniona od środków zewnętrznych jeśli chodzi o realizację celów.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ odnosząc się 

do kwestii umowy stwierdziła, że miasto zawiera umowy dzierżawy na bardzo konkretny, bardzo 

ścisłe określony cel. W przypadku nierealizowania tego celu ma możliwość rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. Tak jest we wszystkich zawieranych przez miasto umowach i tak 

będzie również w tej.     

 

Radny Marek NOWARA zapytał czy oprócz tej Fundacji inne podmioty zgłaszały się do Urzędu 

Miasta z pomysłem na zagospodarowanie tej Kolonii.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ stwierdziła, 
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że odkąd zajmuje się tym tematem nie było żadnych wniosków. Aktualnie nie ma żadnego innego 

pomysłu.  

 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że jest to zatem próba by coś z tym terenem 

i nieruchomościami zrobić.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

jest to wyjście naprzeciw celom społecznym, a przy okazji zadbanie o te nieruchomości. Jeżeli ta 

formuła sprawdziłaby się to jest ewentualnie w perspektywie  możliwość jej rozszerzenia.   

 

Radny Borys PRONOBIS zapytał jaka ilość dzieci i seniorów jest objęta opieką tej Fundacji.  

 

Pan Grzegorz ŻĄDŁO – dziennikarz TVS wyjaśniał, że Fundacja do tej pory nie prowadziła 

żadnej działalności tego typu. Od kilku lat w Mysłowicach próbowali pozyskać nieruchomość. To 

się jednak nie udało. Zatem od 4-5 lat starają się pozyskać nieruchomości w Katowicach. Zmiana 

w statucie była „dogadana” z ówczesną Minister Bieńkowską jeśli chodzi o fundusze unijne. 

Dostali zapewnienie ustne, że jeżeli taki zapis dotyczący rewitalizacji zabytków znajdzie się 

w statucie to środki otrzymają. Nie ma unijnych pieniędzy na opiekę nad sierotami, ale są na 

rewitalizację. W związku z tym zmienili statut. Jeśli chodzi o fundusze w momencie utworzenia 

Fundacji to było 20 tys zł.  Prezes Fundacji deklaruje, że na początek nawet bez funduszy unijnych 

ma środki na rozpoczęcie prac. Są to pieniądze zebrane od darczyńców. Z tych środków miałby się 

rozpocząć remont  najpierw tych trzech budynków, a docelowo tak jak Pani Naczelnik wspomniała 

chciałby całość tej Kolonii zagospodarować. W tym największym budynku w którym są jeszcze 

zamieszkane lokale chciałby stworzyć dom seniora na wzór niemiecki. Prezes Fundacji stwierdził, 

że podpatrzył takie rozwiązanie w Niemczech czyli rodzinne domy dziecka i dom seniora w jednym 

miejscu. Tam to się sprawdza.              

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że temat nie jest nowy, Komisja 

Budżetu Miasta poprzedniej kadencji pochylała się nad tym zagadnieniem w chwili, gdy został 

złożony wniosek o darowiznę. Samo meritum sprawy nie budzi kontrowersji. Kolonia Alfreda od 

lat leży odłogiem. Wszyscy myślimy co z tym zrobić, ale nic z tego nie wynika. Pojawia się 

podmiot, który proponuje jakieś rozwiązania, twierdzi, że jest w stanie zdobyć środki unijne. Nie 

mamy innych pomysłów na rozwiązanie tej kwestii. Dlatego zdaniem Pana Przewodniczącego 

powinnom się dać szansę Fundacji zachowując oczywiście pełną kontrolę, na co dzierżawa 

pozwala. Pan Przewodniczący zapytał jakie koszty będzie ponosiła Fundacja z tytułu dzierżawy 

wskazanych nieruchomości. Czy nie należałoby w projekcie uchwały dopisać sformułowania 

Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w dzierżawę na cele 

statutowe (...). Pan Przewodniczący stwierdził, że nie zna statutu Fundacji na tyle by wiedzieć, że 

zabezpieczy nas to przed możliwością pójścia np. w kierunku budownictwa komercyjnego lub 

mieszkaniowego. Jeżeli dopiszemy sformułowanie na cele statutowe to mamy gwarancję już na 

etapie uchwały Rady Miasta, że li tylko i wyłącznie to. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

jeśli chodzi o koszty dzierżawy to trwają ustalenia również z Wydziałem Budynków i Dróg. 

Standardowo za grunty jest pobierany czynsz w wysokości jak za opłaty za użytkowanie wieczyste. 

Tu brane by były pod uwagę wartości nieruchomości okolicznych do porównań. Za budynku stawki 

stosowane przez Wydział Budynków i Dróg dałyby kwotę rzędu 800 zł miesięcznie brutto, za grunt 

w granicach 200 zł. 1000 zł jest to zatem bazowa kwota. Będziemy jednak jeszcze ustalać 

szczegóły.          

 

Radny Borys PRONOBIS zapytał czy miasto wcześniej czyniło starania sprzedaży, albo 

dzierżawy tych budynków i gruntów. 
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Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

miasto wszczyna procedurę związaną z dzierżawą, albo sprzedażą jeśli ma chociaż jednego 

zainteresowanego. Do tej pory nie było nikogo zainteresowanego w związku z powyższym te 

obiekty były wykorzystywane na cele mieszkaniowe i nie było rozważane inne wykorzystanie. 

Zrodził się pomysł zatem budynki stopniowo były opróżnianie i w tej chwili możemy w części nimi 

dysponować.  

 

Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że są to budynki puste, niezamieszkałe przez nikogo, ale 

KZGM nie czynił starań by te budynki zasiedlić albo zagospodarować.   

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

one były opróżniane w tym konkretnym celu. 

 

Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że były one zatem przygotowywane pod to nad czym dziś 

Komisja ma zagłosować.  

 

Radna Krystyna SIEJNA dodała, że w ubiegłym roku toczyła się procedura darowizny tych 

nieruchomości. Uchwała nie została jednak podjęta ale dla jej ewentualnej realizacji były 

przeprowadzane wyprowadzenia z budynków. Tam w większości były pustostany, mieszkania 

komunalne w których dopiero w tym roku podłączono kanalizację i gaz.   

 

Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że Pani Naczelnik wyliczyła koszty dzierżawy budynków 

i terenów, które dzierżawca poniesie w wysokości 1000 zł miesięcznie. Zdaniem Pana radnego 

bardzo wielu przedsiębiorców z Katowic byłoby w stanie zapłacić dużo więcej za dzierżawę tych 

budynków i tych terenów w tak świetnym miejscu. W pobliżu znajduje się duże osiedle 

mieszkaniowe gdzie ceny nieruchomości są bardzo wysokie. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 

należy wziąć pod uwagę, że jest to obiekt, który jest wpisany do rejestru zabytków. Wszelkie 

zmiany które tam będą czynione wymagają wcześniejszego uzgodnienia co się wiąże z bardzo 

wysokimi kosztami.          

  

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 obowiązku przetargowego trybu oddania 

w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi, 

położonej w Katowicach przy Placu Alfreda 3, 4 i 9 na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom 

i Seniorom „Wioska Serc im. Jana Pawła II” z siedzibą w Mysłowicach, w głosowaniu: 8 

głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” - pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 6.5. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach 

przysługującej od Pani K G z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 

Józefowskiej w Katowicach. 

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że lokal mieszkalny 
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położony przy ul. Józefowskiej w Katowicach dłużniczka zajmowała wraz z mężem (zmarł 

23.06.2006 r.) i synem od 22.05.1993 r. na podstawie umowy najmu. Zadłużenie z tytułu 

przedmiotowego lokalu zaczęło powstawać od lipca 2002 r. W związku z rosnącymi zaległościami 

KZGM w Katowicach skierował sprawę na drogę postępowania sądowego, uzyskując 

w konsekwencji toczących się postępowań wyrok nakazujący opróżnienie i opuszczenie lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Józefowskiej zasądzający dłużniczce prawo do 

otrzymania lokalu socjalnego. W dniu 08.03.2013 r. dłużniczka podpisała umowę najmu lokalu 

socjalnego przy ul. Cynkowej w Katowicach. W dniu 12.04.2013 r. dłużniczka przekazała 

dobrowolnie lokal mieszkalny przy ul. Józefowskiej w Katowicach protokołem zdawczo-

odbiorczym. W dniu 12.02.2015 r. dłużniczka zwróciła się z prośbą o rozłożenie zaległości z tytułu 

używania lokalu mieszkalnego przy ul. Józefowskiej w Katowicach na raty. Za zadłużenie również 

odpowiada syn. Z uzyskanych informacji wynika, że dłużniczka nie utrzymuje z nim kontaktu. Na 

dochód dłużniczki składa się miesięczne świadczenie rentowe w wysokości 844,55 zł brutto. 

Rozłożenie na raty zadłużenia pozwoli na wstrzymanie naliczania odsetek od zaległości głównej 

oraz zawieszenie egzekucji komorniczej. Pozwoli to na bieżące regulowanie opłat związanych 

z utrzymaniem obecnie zajmowanego przez dłużniczkę lokalu socjalnego oraz wywiązywanie się 

z zapisów umowy dot. rozłożenia wierzytelności na raty. Biorąc pod uwagę sytuację życiową, 

materialną dłużniczki, jej możliwości finansowe oraz chęć spłaty zaległości należy przychylić się 

do prośby i wyrazić zgodę na rozłożenie zaległości w wysokości 179 206,13 ł na 48 miesięcznych 

rat (tj. 47 rat po 200,00 zł każda oraz 48 rata w wysokości 169 806,13 zł), z terminem ich płatności 

do ostatniego dnia miesiąca począwszy od sierpnia 2015 r. 

 

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

FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przysługującej od Pani K G z tytułu używania 

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Józefowskiej w Katowicach, jednogłośnie - 8 głosów 

„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 6.6. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pani B 

W z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów. 

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że sprawa dotyczy 

wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności KZGM w Katowicach wobec dłużniczki 

z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów. 

W związku z zaległościami powstałymi z tytułu używania ww. lokalu mieszkalnego, KZGM 

w Katowicach skierował sprawę o zapłatę i eksmisję dłużniczki na drogę postępowania sądowego, 

skutkiem czego uzyskał wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach orzekający eksmisję dłużniczki 

z lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów bez uprawnienia do 

otrzymania lokalu socjalnego. W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego Komornik 

sądowy bezskutecznie wzywał dłużniczkę do dobrowolnego opuszczenia i wydania lokalu 

Wierzycielowi. Wobec powziętej informacji o złym stanie zdrowia dłużniczki oraz biorąc pod 

uwagę powierzchnię lokalu wynoszącą 75,18m² i narastające zaległości z tytułu jego używania, 

KZGM w Katowicach wystąpił z prośbą o wskazanie dłużniczce lokalu socjalnego. W dniu 

20.06.2013 r. została złożona dłużniczce oferta zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

położonego w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte. Dłużniczka zawarła umowę najmu ww. 
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lokalu w dniu 01.07.2013 r. Lokal mieszkalny przy ul. Wiosny Ludów został przekazany przez 

dłużniczkę protokołem zdawczo – odbiorczym do dyspozycji Zakładu w dniu 31.07.2013 r. 

Komornik sądowy działając na podstawie nakazu zapłaty z dnia 19.08.2008 r., prowadzi skuteczną 

egzekucję świadczeń pieniężnych z renty dłużniczki. W toku prowadzonego postępowania 

egzekucyjnego Komornik sądowy wyegzekwował należności na łączną kwotę 3 374,72 zł. 

Pozostałe postępowania egzekucyjne prowadzone z wniosków Zakładu zostały umorzone przez 

komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji świadczeń pieniężnych. Całkowita 

zaległość za ww. lokal mieszkalny na dzień 30.07.2015 r. wynosi ogółem 143 345,37 zł. Pismem 

z dnia 25.03.2015 r. skierowanym do KZGM dłużniczka zobowiązała się do spłaty powyższego 

zadłużenia w ratach po 100,00 zł miesięcznie. Dłużniczka jest osobą przewlekle chorą. Opiekę nad 

nią sprawuje osoba, który zamieszkuje wraz z Nią w lokalu i prowadzi wspólne gospodarstwo 

domowe. Osoba ta jest bezrobotna, wykonuje prace dorywcze osiągając miesięczny dochód 

w wysokości ok. 200,00 zł. Dłużniczka otrzymuje świadczenie rentowe, które po potrąceniach 

komorniczych wynosi 752,33 zł. Dłużniczka reguluje na bieżąco odszkodowanie z tytułu używania 

lokalu socjalnego położonego w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte Biorąc pod uwagę 

sytuację życiową i materialną dłużniczki, jak również jej możliwości finansowe uznać należy, że 

zachodzą przesłanki do udzielenia ulgi w postaci rozłożenia długu w wysokości 143 345,37 zł na 48 

miesięcznych rat, tj. 47 rat po 100,00 zł każda, a 48 rata w wysokości 138 645,37 zł. 

 

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

FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pani B W z tytułu używania lokalu 

mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów, jednogłośnie - 9 głosów „za” 

- pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 6.7. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

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

raty wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana J 

M i Pani M M z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego 

w Katowicach przy ul. Gliwickiej. 

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że sprawa dotyczy 

wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności KZGM w Katowicach wobec dłużników 

z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej W związku 

z zaległościami powstałymi z tytułu używania ww. lokalu mieszkalnego, KZGM w Katowicach 

skierował sprawę o zapłatę i eksmisję rodziny na drogę postępowania sądowego, skutkiem czego 

uzyskał wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach. W dniu 21.05.2008 r. lokal położony 

w Katowicach przy ul. Gliwickiej został wskazany dłużnikom jako lokal socjalny, w celu realizacji 

wyroku Sądu Rejonowego w Katowicach orzekającego eksmisję ww. z przedmiotowego lokalu. 

Postanowieniami z dnia 28.04.2008 r., 15.12.2010 r. i 08.06.2013 r. Komornik sądowy umorzył 

postępowania egzekucyjne prowadzone z wniosków Zakładu przeciwko dłużnikom w oparciu 

o ww. tytuły wykonawcze, wobec stwierdzenia bezskutecznej egzekucji świadczeń pieniężnych. 

Całkowita zaległość za ww. lokal mieszkalny na dzień 30.07.2015 r. wynosi ogółem 114 156,20 zł.  

Pismem z dnia 03.02.2015 r. skierowanym do Zakładu dłużnicy zobowiązali się do spłaty 

powyższego zadłużenia w ratach po 50,00 zł miesięcznie. Dłużnicy wychowują niepełnosprawnego 

syna w wieku szkolnym. Są osobami bezrobotnymi. Utrzymują się ze świadczeń MOPS 

w Katowicach w formie zasiłku okresowego w kwocie 370,76 zł miesięcznie, zasiłku rodzinnego na 



- PROJEKT - 

24 

 

syna w kwocie 106,00 zł miesięcznie, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia 

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 80,00 zł miesięcznie oraz zasiłku 

pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności dziecka w kwocie 153,00 zł miesięcznie. Ponadto 

dłużnicy otrzymują dofinansowanie z MOPS w Katowicach w postaci dodatku mieszkaniowego 

w kwocie 221,71 zł, który w całości pokrywa wysokość miesięcznych należności za używanie 

lokalu socjalnego. Dodatkowo dłużnicy od marca br. dokonują wpłaty 50,00 zł miesięcznie tytułem 

spłaty powstałego zadłużenia. Biorąc pod uwagę sytuację życiową i materialną dłużników, jak 

również ich możliwości finansowe uznać należy, że zachodzą przesłanki do udzielenia ulgi 

w postaci rozłożenia długu w wysokości 114 156,20 zł na 48 miesięcznych rat, tj. 47 rat po 50,00 zł 

każda, a 48 rata w wysokości 111 806,20 zł. 

 

Radny Bartosz WYDRA zwrócił uwagę, że stan rzeczy, o którym mówimy trwa od 1994 roku. 

Pan radny zapytał czy jest zatem jakiś instrument prawny czy procedura, która pozwoliłaby tego 

typu rzeczy zatrzymać. Obecnie jest to samonapędzająca się machina, która doprowadzi do sytuacji 

w konsekwencji, której ten człowiek nie jest w stanie tego fizycznie spłacić. Rata w wysokości 50 

zł nie spowoduje spłaty tego zadłużenia. Czy mamy zatem instrument, który pozwoli na 

zweryfikowanie takiego człowieka po dwóch, trzech latach zadłużenia i w jakiś sposób to 

zatrzymać. 

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że zadłużenie powstało 

bardzo dawno temu, pierwszy wyrok sądu zasądzający należność jest z 1997 roku. Ze względu na 

to, że trwało to jak trwało to w momencie gdy nastąpiło przecięcie tego zadłużenia i eksmisja to był 

to rok 2008. Zatem mamy już 7 lat od kiedy dłużnicy opuścili lokal. Zadłużenie lokalu na chwilę, 

gdy nastąpiła eksmisja nie było takie wysokie. Problem polega na tym, że to nie należność główna, 

która się zatrzymała z chwilą wykonania eksmisji tylko cała procedura egzekucyjna powoduje to, że 

rosną odsetki. Nie ma takiego instrumentu ze względu na ustawę o finansach publicznych, która 

dawałaby możliwość darowania tego długu, ponieważ jest tyko pięć enumeratywnie wymienionych 

sytuacji, które dopuszcza ustawodawca. Póki nie ma możliwości jednoznacznie stwierdzenia, że 

umorzenie następuje ze względu na to, że dalsza egzekucja zagrażałaby bytowi dłużnika, a tutaj 

takiej sytuacji nie mamy, powoduje że rozłożenie na raty w takiej sytuacji daje im większe szanse 

egzystencji.                 

      

Radny Bartosz WYDRA zwrócił uwagę, że dopiero w 2008 roku to zostało zablokowane. Jest to 

14 lat po pierwszej sytuacji niepłacenia w terminie należności.  

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że w 1994 roku dłużnicy 

otrzymali lokal. Pierwszy wyrok egzekucyjny był w 1997 roku. Zatem od 1997 roku. 

 

Radny Bartosz WYDRA stwierdziła, że mamy 11 lat to i tak bardzo długo. Pan radny zapytał czy 

jest zatem jakaś możliwość by rozwiązać tą kwestię i wykluczyć powstawanie takich sytuacji.    

 

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że dłużnicy są osobami bezrobotnymi. Teoretycznym 

założeniem jest fakt, że mogliby pracować wówczas spłacaliby zadłużenie. Komornik nie może im 

zabrać ani 1 zł z tego budżetu, który do nich wpływa. Dostają z MOPS zasiłek okresowy w kwocie 

370,76 zł miesięcznie, zasiłek rodzinny na syna w kwocie 106,00 zł miesięcznie, dodatek do zasiłku 

rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 80,00 zł 

miesięcznie oraz zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności dziecka w kwocie 153,00 zł 

miesięcznie. Ponadto dłużnicy otrzymują dofinansowanie z MOPS w Katowicach w postaci 

dodatku mieszkaniowego w kwocie 221,71 zł, który w całości pokrywa wysokość miesięcznych 

należności za używanie lokalu socjalnego. Te dochody są nieegzekwowalne bo to są pieniądze 

z pomocy społecznej. Komornik nie może ich zatem zabrać.   
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Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że odnośnie reżimowych 

zapisów ustawy o finansach publicznych nie dostajemy pozytywnej opinii o możliwości umorzenia 

tych zaległości.  Radcy prawni tego bardzo pilnują ponieważ, każda taka nierozważna decyzja 

w opinii organu sprawdzającego może powodować zarzut niegospodarności, albo nieprawidłowego 

zadysponowania pieniądzem publicznym. Na dzień dzisiejszy zatem poprzez podjecie uchwały 

w takiej formie powodujemy, że zatrzymuje się proces narastania odsetek. Rozwiązania takiego by 

umorzyć te zaległości na dzień dzisiejszy nie ma.      

 

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 rozłożenie na raty wierzytelności Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec Pana J M i Pani M M z tytułu używania 

lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Gliwickiej, jednogłośnie - 9 głosów 

„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 7. Korespondencja. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że na dziejesz posiedzenie 

Komisji nie wpłynęła dodatkowa korespondencja.  

 

Ad. 8. Wolne wnioski. 

 

Wobec braku 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 

 

 


