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Katowice, dnia 12.01.2017 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI BUDŻETU MIASTA 
RADY MIASTA KATOWICE 

ZA 2016 ROK 
 
Komisja Budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym liczyła 10 członków oraz działała 
w następującym składzie osobowym: 
 

1. Maciej BISKUPSKI - Wiceprzewodniczący Komisji  
2. Jerzy FORAJTER - Przewodniczący Komisji 
3. Michał LUTY 
4. Marek NOWARA 
5. Borys PRONOBIS 
6. Bożena ROJEWSKA 
7. Krystyna SIEJNA 
8. Małgorzata SMOLEŃ 
9. Witold WITKOWICZ - Wiceprzewodniczący Komisji  
10. Bartosz WYDRA 

   
Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o plan pracy Komisji Budżetu 
Miasta przyjęty uchwałą nr XIX/368/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2016.  
 
Wobec powyższego Komisja spotkała się na 11 posiedzeniach. Podczas ww. posiedzeń 
Komisja wyczerpała zakres uchwalonego planu pracy.  
 
Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 87,3 %.  
 
Wiodącymi tematami prac Komisji były sprawy związane z gospodarką finansową miasta 
Katowice oraz jego jednostek organizacyjnych, a także kwestie związane z gospodarką 
mieniem komunalnym miasta, w tym gospodarką nieruchomościami. Komisja szczególną 
uwagę poświęcała tematom związanym z wykonaniem budżetu miasta Katowice oraz 
realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2016-2035 
w poszczególnych kwartałach 2016 roku.   
 
Ponadto tematyka posiedzeń Komisji Budżetu Miasta w omawianym okresie 
sprawozdawczym obejmowała: 

 przebieg procedury Budżetu Obywatelskiego w roku 2015 wraz z wnioskami 
wynikającymi z realizacji tej procedury na rok następny, 

 politykę miasta w kwestii pozyskiwania środków unijnych i krajowych w perspektywie 
2014 – 2020, 

 analizę wpływów i windykacji należności Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach, 

 analizę wykonania budżetu 2015 roku w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 
Edukacyjna opieka wychowawcza, 



- PROJEKT - 

2 

 analizę wykonania w 2015 roku planu dochodów budżetu miasta, 

 informację dotyczącą finansowania zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych miastu w 2015 roku,  

 analizę wpływów i windykacji podatków i opłat lokalnych oraz politykę podatkową 
miasta, 

 informację dotyczącą założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta na rok 2017, 

 budżet zadaniowy – założenia, elementy, perspektywy wdrożenia, 

 sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem 
miasta Katowice za 2015 rok, 

 informację dotyczącą realizacji procedury i wyników Budżetu Obywatelskiego do 
budżetu na rok 2017, 

 informację dotyczącą realizacji wniosków do budżetu 2017 roku zgłoszonych przez 
Radnych, Komisje Rady Miasta oraz Rady Jednostek Pomocniczych. 

 
Komisja, na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, rozpatrywała działalność 
merytoryczną Urzędu Miasta, podległych mu jednostek organizacyjnych oraz spółek 
z udziałem majątku gminy w zakresie usług świadczonych dla mieszkańców. 
 
Obawy Komisji w omawianym okresie budziła kwestia terminów realizacji zadań wybranych 
w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego. Wątpliwości Komisji budził również brak 
podejmowania przez miasto działań w celu zorganizowania kampanii na rzecz składania przez 
mieszkańców zeznań podatkowych w mieście Katowice. Zdaniem członków Komisji im więcej 
osób będzie odprowadzać podatek w Katowicach tym więcej projektów miasto będzie mogło 
zrealizować. Komisja Budżetu Miasta wyrażała również zaniepokojenie pogłębiającym się 
stanem zadłużenia Szpitala Murcki Sp. z o.o. i planami, co do przyszłości tego podmiotu. 
Zastrzeżenia członków komisji budziła również kwestia realizacji zapisów uchwały Rady 
Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest 
Prezydent Miasta Katowice.  
 
W wyniku swej działalności Komisja Budżetu Miasta rozpatrzyła 22 sprawozdania 
i informacje, wydała 92 opinie. Najistotniejszą opinią wydaną przez Komisję w omawianym 
okresie sprawozdawczym była opinia Komisji Budżetu Miasta do projektu uchwały Rady 
Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Katowice na 2017 rok oraz do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Katowice na lata 2017 – 2035. 
 
Komisja wystosowała również 11 wniosków i zapytań do Prezydenta Miasta Katowice 
mających na celu usprawnienie funkcjonowania poszczególnych sfer życia w mieście 
Katowice. 
 
Do najistotniejszych należą wnioski w sprawie: 

 rozważenia możliwości zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego w terminie do 
dnia 30 czerwca, 

 przedłożenia informacji dotyczącej polityki miasta Katowice w zakresie pozyskanych 
środków krajowych w latach 2012-2015 oraz planów pozyskania ww. środków po 
2015 roku,  
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 rozważenia możliwości zawieszenia wykonania uchwały Rady Miasta Katowice 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent 
Miasta Katowice [DS-542/16], do czasu zakończenia funkcjonowania letnich ogródków 
przed placówkami gastronomicznymi tj. do dnia 31 października br. - przez 
umieszczenie stosownego zapisu w projekcie uchwały, 

 dopisania w pkt. 3 p.pkt. 3 załącznika nr 2 tekstu: z zastosowaniem elementów 
budżetu zadaniowego, przy kolejnej nowelizacji uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 
21 czerwca 2010 r. nr LX/1222/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów 
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (z późn. zm.),  

 zlecenia przygotowania ekspertyzy prawnej przez niezależną - zewnętrzną kancelarię 
prawną dotyczącą interpretacji i sposobu realizacji zapisów art. 61 ust. 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 przedstawienia informacji dotyczącej przyszłości Szpitala Murcki Sp. z o.o. 
 
Komisja uzyskała odpowiedzi na wszystkie złożone zapytania i wnioski informujące 
o planowanych lub podjętych działaniach dotyczących sposobu i przewidywanego terminu 
ich realizacji.  
 
W posiedzeniach Komisji Budżetu Miasta uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, 
podległych mu jednostek organizacyjnych oraz spółek z większościowym udziałem majątku 
gminy.  
 
Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Budżetu Miasta 
w 2015 roku zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji (BRM.0012.3.1.2016.KJ-K – 
BRM.0012.3.11.2016.KJ-K) dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice.  
 
 

Przewodniczący 
Komisji Budżetu Miasta 

 
 

Jerzy FORAJTER 


