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BRM.0012.3.9.2016.KJ-K  
 
Protokół Nr 9/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
Data posiedzenia: 20.10.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 209 
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 16:20 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 10 ogółem).  
 
Radni nieobecni: 

1. Małgorzata SMOLEŃ 
 
Zaproszeni goście: 
  

1. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA 
2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 
3. Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK 
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ 
5. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Pan Maciej STACHURA 
6. Inspektor w Wydziale Komunikacji Społecznej Pani Ewa GAJEWSKA – NOWARA 
7. Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS  
8. Zastępca Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Bożena JASZCZAK 
9. Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN 
10. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna STAŚ 
11. Kierownik referatu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Pani Iwo SLANINA 
12. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pani 

Mirosława STACHURA – JELEŃ 
13. Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Katowicach Pan Andrzej MALARA 
14. Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 

w Katowicach Pan Władysław SPYRKA  
15. Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach Pan Stanisław KRUSZ  
16. Przedstawiciel Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach Pan Dariusz PAWŁOWSKI 
17. Prezes Zarządu Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach Pan Krzysztof ZACZEK  
18. Prezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

w Katowicach Pan Janusz OLESIŃSKI  
19. Wiceprezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

w Katowicach Pani Agnieszka KOZIEŁŁO-POKLEWSKA  
20. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach 

Pani Helena ULANOWSKA  
21. Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych i Inwestycyjnych 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach Pan Paweł 
CYGANEK  

22. Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach Pan Wojciech CYGAN  
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Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 
 

1. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – katowice24.info 
2. Pan D_ Ś_ – Inicjatywa CATALYST 

 
Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 

 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta 

Katowice za 2015 rok. 
3. Informacja na temat realizacji procedury i wyników Budżetu Obywatelskiego do budżetu na 

rok 2017. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 

4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia 
pojazdu. 

4.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie 
miasta Katowice. 

4.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie miasta 
Katowice. 

4.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie osiedlenia się 
w Katowicach dwóch rodzin polskiego pochodzenia w ramach repatriacji. 

4.5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice 
na 2016 rok 

4.6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2016-2035. 

4.7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa 
w nabyciu 1 lokalu użytkowego i 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub 
dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów 
w gruncie. 

5. Korespondencja. 
5.1. Pismo Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów dotyczące 

dofinasowania funkcjonowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego 
w Katowicach - Załężu. 

5.2. Pismo RKP-217511/16 z dnia 26.09.2016 r. dotyczące zainstalowania w miejscach 
bytowania kotów wolnożyjących, ocieplanych domków wraz z odpowiedzią 
Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 12.10.2016 r. w przedmiotowej sprawie  

6. Wolne wnioski. 
 
________________________________________________________________________________  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości 
oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  
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Komisja bez uwag przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 
 
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Projekt protokołu Nr 8/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 08.09.2016 r. był dostępny 
do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta 
Katowice w zakładce Komisja Budżetu Miasta. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa 
radnych poddał projekt ww. protokołu pod głosowanie.  
 
Protokół Nr 8/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 08.09.2016 r. został przyjęty 
jednogłośnie – 6 głosów „za”.  
 
Ad. 2. Sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta 

Katowice za 2015 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o wyjaśnienie czy do przedłożonego Komisji 
sprawozdania przygotowany zostanie stosowny projekt uchwały.  
 
Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Pani 
Mirosława STACHURA – JELEŃ wyjaśniła, że sprawozdanie zostało przygotowane na potrzeby 
Komisji Budżetu Miasta. Nie jest ono już przyjmowane uchwałą Rady Miasta. Wynika to ze zmiany 
uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach 
prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice, która nałożyła na Prezydenta Miasta Katowice 
obowiązek przedstawienia Radzie Miasta Katowice informacji o każdym wniesieniu, cofnięciu lub 
zbyciu udziałów i akcji w spółkach z udziałem Miasta Katowice, na najbliższej Sesji Rady Miasta 
Katowice następującej po wniesieniu, cofnięciu lub zbyciu udziałów i akcji. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
dotyczącej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.   
 
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Pan 
Andrzej MALARA szczegółowo omówił wynik ekonomiczno – finasowy, jak również ogólną sytuację 
kadrowo – płacową Spółki. Pan Prezes szczególną uwagę zwrócił na realizowaną politykę Spółki 
zwłaszcza w zakresie inwestycji, które w 2015 roku opiewały na kwotę 10.615,00 tys. zł. Następnie 
Pan Prezes przedstawił zebranym plany spółki na kolejne lata.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił uwagę na fakt, że MPGK Sp. z o.o. w roku 
ubiegłym osiągnęło zysk netto w wysokości 2.761.746,81 zł. Pan Przewodniczący stwierdził, że 
1 lipca 2017 roku kończy się umowa z Urzędem Miasta Katowice na odbiór odpadów komunalnych. 
Pan Przewodniczący zapytał czy przy aktualnym stanie prawnym trzeba będzie ogłosić kolejny 
przetarg na realizacje tego zadania, czy będzie można to zrealizować w trybie zamówienia in-house.   
 
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Pan 
Andrzej MALARA stwierdził, że system in-house jest korzystnym rozwiązaniem dla miasta. Jest to 
przekazanie miastu pełnej władzy nad systemem gospodarowania odpadami. Pan Prezes dodał, że 
są już przygotowywane uchwały zawierające zamiar przejęcia od połowy 2017 roku 
gospodarowania odpadami w systemie in-house.     

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/Sprawozdanie%20z%20dzia%c5%82alno%c5%9bci%20Sp%c3%b3%c5%82ek%20prawa%20handlowego%20z%20dominuj%c4%85cym%20udzia%c5%82em%20miasta%20Katowice%20za%202015%20rok.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/Sprawozdanie%20z%20dzia%c5%82alno%c5%9bci%20Sp%c3%b3%c5%82ek%20prawa%20handlowego%20z%20dominuj%c4%85cym%20udzia%c5%82em%20miasta%20Katowice%20za%202015%20rok.pdf
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał, jaka część przychodów Spółki pochodzi 
z obsługi nieruchomości niezamieszkałych, które to nieruchomości są obsługiwane przez MPGK, 
jako jeden z wielu podmiotów konkurujący na wolnym rynku oraz jak wyglądają przychody 
w poszczególnych zakresach działania Spółki tzn. jaki procent przychodów pochodzi z odbioru 
i gospodarowania odpadami, jaki z letniego i zimowego oczyszczania ulic i placów, a jaki z usług 
diagnostycznych. Pan Przewodniczący zaproponował, by w przyszłości takie dane znalazły się 
w przygotowanym sprawozdaniu w wartościach bezwzględnych i procentowych.  
 
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Pan 
Andrzej MALARA stwierdził, że letnie i zimowe oczyszczania ulic i placów to jest zysk rzędu 15 mln 
zł w skali roku, diagnostyka pojazdów to zysk w wysokości 40-50 tys. zł. Zysk z gospodarowania 
odpadami to 75% całego przychodu, czyli w granicach 60 mln zł.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER odnosząc się do podejmowanych przez Spółkę 
działań zapytał czy są one wystarczające byśmy w stosownym czasie spełniali wymogi unijne 
w zakresie zagospodarowania odpadów i selektywnej zbiórki i czy nie grożą nam jakieś kary w tym 
zakresie.  
 
Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach Pan 
Andrzej MALARA wyjaśnił, że instalacje MPGK Sp. z.o.o. spełniają wymogi są przygotowane do 
realizowania zadań zgonie z przepisami. Stawki za odbiór odpadów to 14 zł za odpady segregowane 
i 20 zł dla osób, które tych odpadów nie segregują. Pan Prezes zwrócił uwagę na problemy 
z selektywną zbiórką odpadów. Frakcje, które powinny być zbierane w tym systemie nie są 
właściwie segregowane. Pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. Na chwilę obecną 
sprzedawanych jest 20% zbieranych odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej. To nie jest 
wskaźnik, który nas satysfakcjonuje, ale stwarza warunki do spełnienia wszystkich wymogów 
określonych przepisami. Temat odzysku jest rozłożony w czasie do roku 2020. Do tego czasu mamy 
mieć ponad 60% odpadów ze zbiórki selektywnej. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że z wypowiedzi Pana Prezesa wynika, że 
technicznie i inwestycyjnie Spółka jest przygotowana chodzi tylko o to by selektywna zbiórka 
prowadzona przez mieszkańców była prowadzona w odpowiedni sposób. Wobec braku dalszych 
pytań i uwag Pan Przewodniczący stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomość przedłożoną 
informację. W kolejności Pan Przewodniczący zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
dotyczącej Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach. 
 
Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach 
Pan Władysław SPYRKA szczegółowo omówił sytuację finansową, a także majątkową jak również 
strukturę organizacyjną Spółki. Następnie Pan Prezes przedstawił jak wyglądała realizacja projektów 
inwestycyjnych prowadzonych przez Spółkę, a także jak wyglądają plany na najbliższe lata.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że z bilansu wynika, że KIWK Sp. z o.o. jest 
najbogatszą Spółką w mieście. Pan Przewodniczący zapytał, jakie są przychody z tytułu dzierżawy 
urządzeń wodno – kanalizacyjnych.   
 
Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach 
Pan Władysław SPYRKA wyjaśnił, że kwota ta opiewa na 36,6 mln zł.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że jest to dzierżawa za 55 km sieci 
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wodociągowej i 350 km sieci kanalizacyjnej.   
 
Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w Katowicach 
Pan Władysław SPYRKA wyjaśnił, że jest to dzierżawa na cały majątek, jaki Spółka posiada. Oprócz 
majątku, który Spółka wytworzyła w ramach projektów Spółka posiada jeszcze majątek przekazany 
aportem z miasta. Udziały miasta w spółce to 454 mln zł. To jest majątek, za który Spółka płaci 
podatek od nieruchomości, który zobligowani jesteśmy modernizować i utrzymywać w sprawności. 
Nie ma, zatem znaczenia forma wniesienia majątku jego pozycja w bilansie jest taka sama. Do 
majątku wybudowanego stosujemy jedynie niższe wskaźniki amortyzacyjne.     
 
Przewodniczący Komisji pan Jerzy FORAJTER wobec braku dalszych pytań i uwag stwierdził, że 
Komisja przyjęła przedstawioną informacje. Następnie Pan Przewodniczący poprosił 
o przedstawienie sprawozdania Katowickich Wodociągów S.A.  
 
Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach Pan Stanisław KRUSZ przedstawił 
zebranym informacje dotyczące sprawozdania finansowego Spółki, ponadto omówił sytuację 
majątkową jak również realizację zadań inwestycyjnych z zakresu sieci wodno-kanalizacyjnej. Pan 
Prezes zwrócił uwagę na podstawową działalność Spółki oraz planowaną i realizowaną politykę.   
 
Radny Michał LUTY poprosił o przybliżenie kwestii osadów ściekowych. Pan radny zapytał czy 
jesteśmy na bieżąco z ustawodawstwem w tym zakresie.   
 
Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach Pan Stanisław KRUSZ wyjaśnił, że 
jeśli chodzi o osady ściekowe to jesteśmy na bieżąco z prawodawstwem. Osady są suszone, 
a następnie rozpisywany jest przetarg w wyniku, którego firma zewnętrzna dokonuje odbioru 
i zagospodarowania osadów.   
 
Radny Michał LUTY zapytała, jaki jest stopień uwodnienia tych osadów i jaka jest ich ilość rocznie.    
 
Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach Pan Stanisław KRUSZ wyjaśnił, że 
rocznie jest to 50 tys. ton o stopniu uwodnienia 80-90% na kwotę 1,5 mln zł.  
 
Radny Michał LUTY zapytał czy obowiązują nas jakieś przepisy unijne w tym zakresie. 
 
Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach Pan Stanisław KRUSZ wyjaśnił, że na 
dzień dzisiejszy Spółka spełnia wszystkie wymogi w tym zakresie.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy planowane są podwyżki wody.  
 
Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach Pan Stanisław KRUSZ wyjaśnił, że 
obecnie cena wody i odprowadzania ścieków wynosi 14,11 zł. Z tej ceny nie jesteśmy zadowoleni. 
Z całości tej kwoty woda kosztuje 5,82 zł, a ścieki 8,29 zł za metr sześcienny. Cena utrzymywana jest 
od dwóch lat. Pan Prezes podkreślił, że jeśli zapowiadana nowelizacja Prawa wodnego nie wejdzie 
w życie z dniem 1 stycznia 2017 to ceny wody i ścieków w Katowicach nie powinny się zmienić. 
Gdyby jednak ta nowelizacja zaczęła obowiązywać i powstałaby Państwowe Gospodarstwo Wodne 
„Wody Polskie” to GPW wyliczyło, że cena hurtowa wody wzrosłaby dla Katowickich Wodociągów 
S.A. o 9 mln zł rocznie, co oznaczałoby podwyżkę do 6,5 zł za metr sześcienny wody. Pan Prezes 
stwierdził, że Katowickie Wodociągi na bieżąco monitorują kwestię zmian w prawie. Jeśli zatem nie 
wejdzie w życie znowelizowane prawo wodne wówczas Spółka będzie starała się utrzymać cenę 
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wody na dotychczasowym poziomie. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że zostało już niewiele czasu by przedłożyć 
Radzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie. 
 
Prezes Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. w Katowicach Pan Stanisław KRUSZ wyjaśnił, że 
Spółka pracuje obecnie nad projektem taryf. Jest zobligowana do przedłożenia Prezydentowi 
Miasta Katowice do dnia 22 listopada projektu taryfy, który zostanie następnie zweryfikowany 
przez służby Pana Prezydenta. Na 45 dni przed ewentualnym wprowadzeniem zostanie to 
przedłożone Radzie Miasta Katowice wraz z wnioskiem Pana Prezydenta o zatwierdzenie taryf.      
 
Przewodniczący Komisji pan Jerzy FORAJTER wobec braku dalszych pytań i uwag stwierdził, że 
Komisja przyjęła przedstawioną informacje. Jako kolejną Pan Przewodniczący poprosił o informację 
dotyczącą Szpitala Murcki Sp. z o.o.  
 
Prezes Zarządu Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach Pan Krzysztof ZACZEK przedstawił sytuację 
finansową i majątkową Spółki, a następnie omówił działalność Szpitala w zakresie wykonywania 
usług medycznych na podstawie kontraktu z NFZ, usług świadczonych komercyjnie jak również 
przychodów niemedycznych. Pan Prezes zwrócił uwagę na zawarcie umowy z Helimed Diagnostic 
Imaging, który uruchomił na terenie Szpitala pracownię tomografii komputerowej, oraz na szereg 
działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności Szpitala na rynku min. w zakresie 
nowoczesnych form terapii i rehabilitacji.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że strata netto Szpitala kształtuje się na 
poziomie 3.028.927,59 zł. Gdyby ją traktować w rachunku ciągłym to ona się pogłębia. Stąd też 
pojawia się pytanie, co dalej ze Szpitalem Murcki. Jest to jedyny podmiot, którego popis 
w sprawozdaniu nie kończy się stwierdzeniem „Nie przewiduje się zmiany statusu Spółki”.  
 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA stwierdziła, że gdyby przywołane 
przez Pana Przewodniczącego sformułowanie znalazło się pod sprawozdaniem Szpitala Murcki Sp. z 
o.o. mogłoby wzbudzić niepokój, biorąc pod uwagę skalę niezbędnych inwestycji w infrastrukturę 
Szpitala szacowaną na poziomie 40-80 mln zł. Pan Prezydent zwrócił uwagę na fakt, że łóżek 
szpitalnych w mieście jest więcej niż wystarczająco. Dodatkowo na ukończeniu są dwie dosyć duże 
inwestycje szpitalne gdzie ilość łóżek przekracza 300. Zatem niezależnie od tego, w jakiej formule 
będzie dalej działał Szpital Murcki to konieczności zaangażowania dużych nakładów finansowych 
przez miasto nie jest niezbędna. Poszukiwana jest, zatem inna formuła niekoniecznie z udziałem 
inwestycyjnym miasta i generowaniem kosztów z tego tytułu. Dosyć istotnym czynnikiem 
wpływającym na to, że nie możemy być w pełni decydentem tego procesu są zmiany w ustawie 
o działalności leczniczej i wynikające stąd różne interpretacje jeszcze nie do końca określone w tym 
zakresie. Szpitale mają być dzielone na określone kategorie do końca nie wiemy, w której kategorii 
znajdzie się nasz szpital, jaka może być potencjalna szacowana wysokość kontraktu przy tym profilu 
działalności szpitala, jaki mamy w tej chwili. Tych zmian jest sporo, tak jak niewiadomych w tym 
zakresie. Obecnie trwają intensywne prace nad znalezieniem nowej formuły dla Szpitala, która 
z jednej strony zapewni nakłady na inwestycje w tym Szpitalu, po drugie nie obciąży tymi 
inwestycjami budżetu miasta i sprawie, że Szpital nadal będzie funkcjonował, ale być może 
w trochę innej formule. Pan Prezydent dodał, że trwające rozmowy nie koczą się jeszcze taką 
konkluzją, która upoważniałaby Go do przedstawienia jej Komisji Budżetu Miasta, ale już niedługo 
przyjdzie czas na to by w tej ważnej społecznie sprawie przedstawić informacje wiążące. 
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że pozytywnym elementem wypowiedzi 
Pana Prezydenta jest to, że miasto nie zamierza tego Szpitala likwidować, mimo tego, że statystyka 
przedstawiona przez Pana Prezydenta dowodziłaby, że ilość łóżek szpitalnych w Katowicach jest 
wystarczająca. Wszyscy mamy świadomość, że ten Szpital jest w krajobrazie miasta jest potrzebny, 
chociażby ze względu na to, że przyjmuje praktycznie wszystkich pacjentów, którzy wymagają 
opieki nie bacząc na ich stan finansowy. Pogłębia się zadłużenie i to jest negatywny trend, 
ponieważ mamy świadomość, że miasto te pieniądze będzie musiało zapłacić. Pan Przewodniczący 
zaproponował, by w wolnych wnioskach Komisja zwróciła się do Pana Prezydenta z wnioskiem 
o przedstawienie działań, które Pan Prezydent zamierza podjąć względem tej Spółki w jakiejś 
bardziej szczegółowej formie.                         
 
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że Pan Przewodniczący porównuje spółki, które mają 
możliwość zarobienia na swojej działalności z działalnością Szpitala. Zdaniem Pani radnej nie należy 
tego w ten sposób porównywać. Pani radna stwierdziła, że obserwuje działalność Szpitala Murcki 
od kilkunastu lat.  Placówka zmianie się z roku na rok na lepsze. Pani radna stwierdziła, że oddział 
neurologii i rehabilitacji Szpitala są bardzo dobre, świadczą usługi na najwyższym poziomie. 
Personel Szpitala jest bardzo kompetentny, zaangażowany i pomocny. Pani radna stwierdziła, że 
koszty, jakie generuje Szpital nie są aż tak wysokie i ma nadzieję, że Komisja stanie murem za tą 
placówką. Pani radna stwierdziła, że miasto większe pieniądze przekazuje wspomagając inne spółki, 
a dla Szpitala nie ma środków.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku dalszych pytań i uwag stwierdził, że 
Komisja przyjęła przedstawioną informacje. W kolejności Pan Przewodniczący poprosił 
o przedstawienie sprawozdania Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Katowicach. 
 
Prezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach 
Pan Janusz OLESIŃSKI szczegółowo omówił działalność Spółki w okresie sprawozdawczym oraz 
przedstawił politykę inwestycyjną spółki na kolejne lata.  
 
Wiceprezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
w Katowicach Pani Agnieszka KOZIEŁŁO-POKLEWSKA przedstawiła informacje dotyczące sytuacji 
ekonomiczno – finansowej spółki oraz sytuacji kadowo – płacowej podmiotu.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w przedłożonym sprawozdaniu znajduje 
się informacja, że KTBS wypowiedział umowę o administrowanie 14 wspólnotom mieszkaniowym. 
Pan Przewodniczący zapytał, jaka była stawka za 1m2 oraz jaka w KTBS jest stawka za zarządzanie. 
Pan Przewodniczący poprosił o odniesienie się do kwestii ogłoszonego w ostatnim czasie programu 
„Mieszkanie+”. Perspektywa wybudowania 1200 mieszkań w Katowicach zapewne wpłynie w jakiś 
sposób na korektę planów Spółki. 
 
Prezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Katowicach 
Pan Janusz OLESIŃSKI wyjaśnił, że KTBS wypowiedział umowy tym wspólnotom, które płaciły nam 
najmniej, czyli kwoty rządu 0,55-0,60 zł., tam gdzie było to nieopłacalne, a jakość tych usług była 
różna. Odnosząc się do kwestii programu „Mieszkanie+” został on ogłoszony natomiast, 
szczegółów tego programu jeszcze nie znamy. KTBS być może będzie w tym programie brał udział, 
jako strona aktywna. Zasad na dzień dzisiejszy nie znamy. Dla planów Spółki to większego 
znaczenie mieć nie powinno, ponieważ mówimy o różnym typie klienta. 
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku dalszych pytań i uwag stwierdził, że 
Komisja przyjęła przedstawioną informacje. Następnie Pan Przewodniczący poprosił 
o przedstawienie sprawozdania Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. 
    
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach Pani 
Helena ULANOWSKA przedstawiała zebranym szczegółowe informacje dotyczące finansów Spółki 
ogólnej sytuacji kadrowej. Następnie Pani Prezes omówiła działania inwestycyjne Spółki, wykonanie 
zadań przewozowych w 2015 roku w ramach umów z KZK GOP, przewozów linii „Lotnisko”, jak 
również usług świadczonych poza działalnością transportową. Szczególną uwagę Pani Prezes 
zwróciła na politykę Spółki przedstawioną w „Strategii PKM Katowice Sp. z o.o. na lata 2016-2020”.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił uwagę na bardzo wysokie dofinasowania ze 
źródeł zewnętrznych do projektów realizowanych przez Spółkę. Pan Przewodniczący zapytał, kiedy 
z ulic Katowic zniknie ostatni Ikarus.    
 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach Pani 
Helena ULANOWSKA wyjaśniła, że na podstawie umów podpisanych z KZK GOP od 1 stycznia 2017 
roku nie będą mogły wyjechać na ulicę autobusy z wysoką podłogą. Zatem jest to data, która 
zakończy eksploatacje Ikarusów przez PKM. Cztery Ikarusy zostaną jednaka wyremontowane i będą 
funkcjonowały, jako obiekty muzealne, które będą mogły być wykorzystywane podczas 
uroczystości.  
 
Radny Michał LUTY zapytał, jaki będzie zasięg autobusów elektrycznych i czy będzie on taki sam 
w lecie przy wysokich temperaturach jak i w zimie przy temperaturach znacznie niższych.   
 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach Pani 
Helena ULANOWSKA wyjaśniła, że Spółka przesunęła w czasie zakup i ogłoszenie specyfikacji 
przetargowej na 10 autobusów elektrycznych na lata 2018/2019/2020 ze względu na niesamowity 
postęp w dziedzinie elektrycznych pojazdów. Obecnie producenci autobusów pracują nad różnymi 
rozwiązaniami m.in. by w autobusach elektrycznych było więcej miejsc dla pasażerów poprzez 
zmniejszenie baterii, a jednocześnie zwiększenie zasięgu. Na początku była taka możliwość by 
autobus elektryczny na jednym ładowaniu przejechał 100 km. Obecnie np. firma MAN pracuje nad 
takimi rozwiązaniami by możliwe było przejechanie na jednym ładowaniu 400 km. Te autobusy 
będą ozdobą naszego miasta, zatem będą poruszały się na liniach w centrum.       
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w przygotowanym sprawozdaniu 
pojawia się informacja o zastrzeżeniach biegłego rewidenta dotyczących nagród jubileuszowych na 
kwotę ok. 5.000.000,00 zł. Pan Przewodniczący zapytał, jaki wpływ miałoby uwzględnienie tego 
zastrzeżenia w bilansie Spółki. Zysk netto wykazany w sprawozdaniu wynosi 2.703.537,05 zł 
tymczasem rewident kwestionuje kwotę dwukrotnie większą. Pan Przewodniczący poprosił również 
o podanie w wartościach bezwzględnych, jakie kary PKM płaci KZK GOP za 0,02% niewykonania 
zadań przewozowych. Pan Przewodniczący poruszył również kwestię przeniesienia bazy PKM. Kiedy 
planowane są te działania, ile one będą kosztowały i co stanie się z gruntem przy ul. Mickiewicza.    
 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach Pani 
Helena ULANOWSKA wyjaśniła, że pytania są bardzo ważne, jeśli chodzi o przyszłość Spółki, 
dlatego, że nie tylko tabor ma być nowoczesny, ale przede wszystkim ma nastąpić obniżka kosztów 
związana z utrzymywaniem dwóch baz, które generują znacznie większe koszty niż gdyby baza była 
w jednym miejscu. PKM ma konkretne plany w tym zakresie. Wystąpiliśmy ze wstępnym wnioskiem 
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o akceptację nowej lokalizacji, który nie był jednak jeszcze rozpatrywany na posiedzeniu 
Prezydenta, zatem Pani Prezes stwierdziła, że wstrzyma się z omawianiem szczegółów. Nie da się 
budować bazy zgodnie z propozycjami wcześniejszych zarządów na Zawodziu obok bazy 
Tramwajów Śląskich S.A. w postaci wielopoziomowych parkingów. Nowy pomysł jest taki, by 
zlokalizować bazę po przeciwnej stronie zajezdni tramwajowej na terenach, które już w 2003 roku 
uchwałą Rady Miasta przeznaczone zostały na bazę autobusową. Według wstępnej koncepcji, którą 
przedstawiliśmy jesteśmy w stanie pomieścić tam wszystkie potrzebne nam budynki, urządzenia 
i autobusy. Budowa prowadzona w nowej technologii mogłaby zamknąć się w przeciągu 1,5 roku 
do 2 lat. Projektowanie, akceptacje i inne niezbędne działania maksymalnie zamknęłyby się w ciągu 
2 lat, zatem w przeciągu 4 lat moglibyśmy mieć nowoczesną bazę. Pani Prezes dodała, że budowa 
mogłaby kosztować 55-60 mln zł, a pieniądze na budowę mogłyby pochodzić z tytułu amortyzacji 
nowo zakupionych autobusów. Do tego Spółka musiałaby wziąć kredyt w wysokości około 20-25 
mln zł. W pozostałym zakresie byłyby to środki własne. Nie sięgalibyśmy, zatem po pieniądze 
właścicieli. Jeśli chodzi o grunt po bazie przy ul. Mickiewicza to na początku musiałby być pewnie 
zabezpieczeniem kredytu, a potem po przeprowadzce sprzedany. Ta działka przedstawia bardzo 
dużą wartość. Jeśli chodzi o poruszoną kwestię kar za niewykonanie zadań przewozowych to Pani 
Prezes stwierdziła, że nie jest możliwe wykonanie tych zadań w 100%. Kary PKM płaci, ale za jakość 
wykonywanych usług. W ubiegłym roku zapłaciliśmy 230 tys. zł. Jest to jednak tendencja spadkowa. 
Odnosząc się do kwestii zastrzeżeń biegłego rewidenta Pani Prezes wyjaśniła, że nowy zarząd zastał 
rezerwy przygotowywane na odprawy emerytalne i rentowe, natomiast nie było rezerw na nagrody 
jubileuszowe. Wcześniej rewidenci nie podnosili tych zastrzeżeń. Po ubiegłorocznych uwagach 
biegłego rewidenta wprowadzenie 5,7 mln zł w rezerwy byłoby zdaniem zarządu działaniem 
niewłaściwym. Postanowiliśmy podjąć negocjacje ze związkami zawodowymi, aby nagrody 
jubileuszowe zastąpić innym rodzajem premii dla pracowników. Należy bowiem pamiętać, że PKM 
jest w trakcie pokrywania strat z lat ubiegłych.  
 
Pan D_ Ś_ – Inicjatywa CATALYST zapytał czy PKM Sp. z o.o. w ramach zadań inwestycyjnych 
dotyczących zakupu taboru planuje korzystać z grup zakupowych wraz z innymi miastami 
aglomeracji śląskiej by obniżyć cenę zakupów. 
 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach Pani 
Helena ULANOWSKA wyjaśniła, że na chwilę obecną Spółka ma najniższą z możliwych cen do 
osiągniecia w przetargach. Przy wysokich wymaganiach uzyskujemy bardzo przyzwoite ceny 
w Polsce.  Nie da się tego zrobić w grupach, ponieważ nie wszyscy w równym czasie podpisują 
umowy o dofinasowanie z Unii Europejskiej. Spółka musi się zmieścić w swoim ściśle określonym 
harmonogramie. Gdyby to było planowane ze środków własnych to w przyszłości byłoby to 
możliwe. Jest to dobry pomysł.      
 
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA stwierdził, że grunt przy 
ul. Mickiewicza jest własnością Spółki, ale ma strategiczne znaczenie dla miasta. Dlatego jak główny 
udziałowiec tej Spółki miasto rezerwuje sobie prawo współdecydowania w zakresie właściwego 
zagospodarowania i przeznaczenia tego terenu. Rzucenie na rynek takiej nieruchomości bez 
właściwego przemyślenia i zabezpieczenia interesów miasta, byłoby działaniem nieroztropnym. 
Wszelkie decyzje będą poprzedzone bardzo wnikliwą analizą. Decyzja o tym kiedy te transakcje 
będą mogły być realizowane będzie poprzedzona analizą tego jak wygląda rynek nieruchomości 
i jakie są na nim trendy.  Sprzedaje się tylko raz wiec trzeba to zrobić w sposób optymalny. 
 
Radny Maciej BISKUPSKI zwrócił się z prośbą by ta analiza uwzględniła, również przyszłą bazę PKM 
na Zawodziu.   
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Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. w Katowicach Pani 
Helena ULANOWSKA dodała, że bez konsultacji z władzami miasta decyzja w zakresie sprzedaży 
nieruchomości nie zostanie podjęta.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku dalszych pytań i uwag stwierdził, że 
Komisja przyjęła przedstawioną informacje. Jako ostatniego Pan Przewodniczący poprosił 
o przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki Prezesa Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. 
w Katowicach. 
 
Prezes Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach Pan Wojciech CYGAN przedstawił 
zebranym szczegółowe informacje dotyczące podległej mu Spółki w zakresie finansów, ale również 
działalności sportowej i organizacyjnej. Następnie Pan Prezes omówił działania podejmowane 
w celu realizacji założonych przedsięwzięć w latach kolejnych.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że jeśli chodzi o działalność sportową to 
pojawiły się pewne sukcesy. Natomiast sytuacja finansowa Spółki nie jest tak optymistyczna, 
a wręcz niepokojąca. W sprawozdaniu za 2015 rok wykazana została strata w wysokości (-) 
6.649.615,35 zł. Miasto w tą Spółkę zainwestowało znaczne środki i wygląda na to, że będą nas 
czekać kolejne inwestycje w tym zakresie.      
 
Pierwszy Wiceprezydent Miast Katowice Pan Bogumił SOBULA stwierdził, że celem miasta jest 
budowa silnego i profesjonalnego klubu sportowego, klubu miejskiego, w którym mieszkańcy 
miasta mogą partycypować poprzez uczestnictwo w imprezach, odnosząc satysfakcje z jego 
aktualnych wyników sportowych, który prowadzony jest w sposób jasny, czytelny i transparentny, 
w którym nigdy nie rządzili i nie będą rządzić kibole. Na drodze do budowy takiego właśnie klubu 
jesteśmy. Jakieś drobne zawirowania, jedno czy drugie wydarzenie, które należy jednoznacznie 
w sposób zdecydowany potępić z tej drogi nas nie zwróci. Konsekwencją decyzji o budowie 
wielosekcyjnego klubu sportowego, gdzie poszczególne sekcje grają w najwyższych klasach 
rozgrywkowych, jest konieczność zaangażowania się finansowego miasta. Pan Prezydent 
zasygnalizowała, że stosowny wniosek do zmian budżetu zostanie przygotowany. Sytuacja 
finansowa klubu i ocena tej sytuacji będąca wynikiem zaangażowania miasta i stosownych decyzji 
Rady Miasta jest coraz lepsza. Wyrazem tego są konkretne działania ze strony inwestorów 
prywatnych. GKS w ostatnim czasie pozyskał nowego sponsora, który znaczną kwotę przeznaczył na 
reklamowanie się poprzez GKS. Pojawiło się również coraz większe zainteresowanie ze strony 
potencjalnych kontrahentów, którzy chcą zainwestować w klub. Niebagatelne znaczenie ma 
również szkolenie dzieci i młodzieży we wszystkich sekcjach klubu. Zmieniamy klub w horyzoncie 
wieloletnim, zatem te działania mają strategiczny charakter i zdaniem Pana Prezydenta jesteśmy na 
dobrej drodze do wykreowania bardzo silnej marki sportowej w naszym mieście.                    
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER o godzinie 14:28 ogłosił przerwę w obradach Komisji.  
 
O godzinie 14:38 Pan Przewodniczący wznowił po przerwie obrady Komisji. 
 
Ad. 3. Informacja na temat realizacji procedury i wyników Budżetu Obywatelskiego do budżetu 

na rok 2017. 

 Załącznik nr 1: Regulamin Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/Opis%20procedury.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/Opis%20procedury.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/1.%20Regulamin%20BO%20Katowice%202017.pdf
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 Załącznik nr 2: Cennik miejski 

 Załącznik nr 3: Lista projektów lokalnych odrzuconych na etapie weryfikacji 

 Załącznik nr 4: Lista projektów ogólnomiejskich odrzuconych na etapie weryfikacji 

 Załącznik nr 5: Lista koordynatorów ds. BO w komórkach organizacyjnych UMK 
i miejskich jednostkach organizacyjnych 

 Załącznik nr 6: Wyniki głosowania na zadania o charakterze lokalnym 

 Załącznik nr 7: Wyniki głosowania na zadania o charakterze ogólnomiejskim 

 Załącznik nr 8 Zestawienie porównawcze trzech edycji BO w Katowicach 

 Postępy realizacji zadań z BO Katowice 2016 

 Zadania z BO Katowice 2015 realizowane w 2016 roku 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Pan Maciej STACHURA przedstawił zebranym 
prezentację multimedialną zawierająca harmonogram prac na Budżetem Obywatelskim, 
najistotniejsze zmiany, które zostały wprowadzone, informacje o akcji informacyjno – edukacyjnej, 
cennik zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz informacje jak wybrano 
projekty do realizacji. W ww. prezentacji znalazły się również Budżet Obywatelski Katowice 2017 
w liczbach, na który składały się dane dotyczące ilości głosujących w poszczególnych dniach, 
frekwencji według kategorii wiekowych, struktury wieku głosujących m.in. w porównaniu z 3 edycją 
Budżetu Obywatelskiego.     
 
Radny Borys PRONOBIS odnosząc się do spotkań organizowanych w ramach akcji informacyjno – 
edukacyjnej stwierdził, że ideą tych prezentacji było to by zaprezentować mieszkańcom, co 
wnioskodawcy chcą zrobić dla dzielnicy. Niestety na tych spotkaniach było niewielu ludzi, a 90% 
spośród obecnych to byli wnioskodawcy. Zdaniem Pana radnego szkoda czasu urzędników, którzy to 
obsługują, ponieważ jeden wnioskodawca drugiego nie przekona do swojego projektu. Według 
Pana radnego można się zastanowić nad rezygnacją z tych prezentacji. Odnosząc się do terminu 
głosowania Pan radny stwierdził, że w roku ubiegłym optował za tym by ten termin przełożyć na 
wiosnę, zatem całą procedurę skończyć z końcem czerwca, a wyniki ogłosić z początkiem lipca. Po 
trzech edycjach Budżetu Obywatelskiego Pan radny stwierdził, że jesień na głosowanie nad tym 
budżetem się przyjęła. Wykresy wskazują, że frekwencja zwyżkuje. Ten termin wpisał się już 
w kalendarz miasta. Pan radny stwierdził, że dobrze by było tak to już pozostawić. Pan radny zwrócił 
uwagę na fakt, że w trakcie opracowywania kosztorysów do wniosków Budżetu Obywatelskiego 
często zarówno wspólnoty jak i spółdzielnie mieszkaniowe podnosiły kwestie tego, że cennik, który 
miasto prezentuje odnośnie realizacji chodnika, drogi, placu zabaw jest bardzo wygórowany. 
Spółdzielnia realizując podobny plac zabaw jak ten z Budżetu Obywatelskiego ponosi dwa razy 
niższe koszty. Pan radny zapytał czy zatem miasto mogłoby powierzyć to zadanie inwestycyjne np. 
spółdzielni mieszkaniowej, która zrealizowałaby je na swoim terenie, ponieważ za te pieniądze 
mogliby oni zrealizować znacznie więcej niż budując na swoim terenie za pośrednictwem miasta. 
Takimi działaniami zdaniem Pana radnego moglibyśmy wzbogacić miasto znacznie bardziej. 
W związku z wprowadzeniem w br. głosowania internetowego i umieszczeniem punktów 
stacjonarnych do głosowania głównie w bibliotekach Pan radny poprosił, by te punkty 
w bibliotekach pozostawić. Jest to duże ułatwienie dla osób starszych, albo tych, które nie mają 
dostępu do internetu.                   
 
Radny Marek NOWARA stwierdził, że wprowadzenie głosowania internetowego było dobrym 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/2.%20Cennik%20miejski%202017.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/3.%20BOK%202017%20-%20Projekty%20lokalne%20negatywne.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/4.%20BOK%202017%20-%20Projekty%20og%c3%b3lnomiejskie%20negatywne.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/5.%20Koordynatorzy%202017.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/5.%20Koordynatorzy%202017.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/6.%20Wyniki%20g%c5%82osowania%20na%20projekty%20BOK%202017%20-lokalne.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/7.%20Wyniki%20g%c5%82osowania%20na%20projekty%20BOK%202017%20-%20og%c3%b3lnomiejskie.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/8.%20Por%c3%b3wnanie%20BO%20trzech%20edycji.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/Post%c4%99py%20realizacji%20BOK%2716%20pa%c5%badziernik.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/Zadania%20z%20Bud%c5%bcetu%20Obywatelskiego%20Katowice%202015.pdf
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rozwiązaniem widać to szczególnie we wzroście frekwencji tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Pan radny zapytał czy były jakieś problemy, albo incydenty związane z tą formą 
głosowania. Pan radny stwierdził, że środki przeznaczone na promocję Budżetu Obywatelskiego są 
zbyt małe. Pan radny zapytał czy jest możliwy taki zapis w regulaminie, który by wykluczał pewne 
nadużycia, których zdaniem Pana radnego dokonują spółdzielnie mieszkaniowe, które poprzez 
swoich pracowników lobbowały za zadaniami, które miały być realizowane na terenie spółdzielni. 
Pan radny zwrócił również uwagę na poruszoną już wcześniej kwestię kosztów realizacji 
poszczególnych zadań. Pan radny zapytał czy koszty te są porównywalne jak w innych miastach. 
 
Radny Michał LUTY poprosił o wyjaśnienie skąd taka rozbieżność w kosztach realizacji projektów 
z Budżetu Obywatelskiego, o których wspominali Jego przedmówcy. Czy kryją się za tym jakieś 
tańsze materiały, a co za tym idzie gorsza, jakość wykonania. Zanim, zatem zostaną podjęte jakieś 
decyzje warto zbadać, z czego te różnice wynikają.  
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Pan Maciej STACHURA stwierdził, że spotkania 
z mieszkańcami nie cieszyły się dużą frekwencją. W związku z tym rozważana jest ich likwidacja 
bądź też zrobienie jakiegoś jednego zbiorczego spotkania. Uwaga Pana radnego w tym zakresie jest 
zasadna. Co do terminu głosowania decyzja w tym zakresie należy do Pana Prezydenta. Jeśli chodzi 
o kosztorysy do wniosków, czyli przedstawiony cennik to są w nim elementy, które na tle innych 
miast są dużo tańsze, ale są również elementy, które są trochę droższe. Jeśli Państwo radni będą 
zainteresowani poprosimy jednostki, które ten cennik sporządzały, czyli ZZM, MZUiM oraz Wydział 
Zarzadzania Kryzysowego w aspekcie kamer monitoringu, by przedstawiły więcej informacji w tym 
zakresie. Trudno, bowiem bez tych danych wypowiadać się, co do konkretnych przyczyn tych 
rozbieżności. Z jednej strony być może znaczenie ma to, że w Katowicach mamy tereny pogórnicze, 
więc przygotowanie gruntu pod różnego rodzaju inwestuje może być bardziej kosztochłonne niż 
w innych rejonach. Zwrócimy się do ww. jednostek z prośbą o uzasadnienie. Odnosząc się do 
pytania Pana radnego czy te zadania mogłyby realizować spółdzielnie mieszkaniowe Pan Naczelnik 
wyjaśniał, że to nie jest to zgodne z przepisami i wytycznymi, zatem takiej możliwości nie ma. Jeśli 
chodzi o punkty do głosowania w bibliotekach chcemy by tam pozostały, ponieważ nie chcemy 
wykluczać nikogo z możliwości udziału w Budżecie Obywatelskim. Z 30.000 oddanych głosów 
w punktach zagłosowało 3.300 osób. Odnoszą się do kwestii czy były problemy z głosowaniem 
internetowym Pan Naczelnik wyjaśnił, że formalnie Wydział nie otrzymał żadnych skarg. 
Dostawaliśmy jednak pojedyncze zgłoszenia, że coś nie działało, że do kogoś nie przyszedł kod sms. 
Takich zgłoszeń łącznie było kilkanaście. Nasi pracownicy byli jednak pod telefonem, zatem te 
zgłoszenia na bieżąco były rozpatrywane. Również firma obsługująca system głosowania 
serwisowała Budżet Obywatelski 24 godziny na dobę w związku z tym ten proces naprawiania jakiś 
ewentualnych problemów następował na bieżąco. Z reguły były to jednak problemy, które nie 
leżały po stronie sytemu do głosowania internetowego. Jeśli chodzi o koszty promocji to zdaniem 
Pana Naczelnika kwota ta jest wystarczająca by się dobrze promować. Staramy się je racjonalnie 
wykorzystać. Według Pana Naczelnika frekwencja w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego 
będzie rosła też z tego względu, że kolejne 100 realizacji zostanie oddanych. Zatem mieszkańcy 
zobaczą, że to, na co głosują ma sens, zobaczą, że ich otoczenie się zmienia. Jeśli chodzi i o zmiany 
w statucie, o które pytał Pan radny Nowara rzeczywiście otrzymaliśmy takie głosy, sprawę 
zbadaliśmy i doszliśmy do wniosku, że to, co nie jest niezgodne z prawem jest dopuszczalne. Jest to 
forma lobbingu za projektami. Może nam się to podobać albo nie, ale mieściło się to w granicach 
prawa. W tym zakresie zmian w regulaminie nie przewidujemy, ale i tą uwagę zgłosimy Panu 
Prezydentowi, który podejmuje ostateczne decyzje. 
 
Radny Borys PRONOBIS zapytał, co ogranicza miasto, że nie może realizacji pewnych zadań 
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powierzyć spółdzielniom.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wyjaśnił, że środki na realizację zadania musiałyby 
zostać przekazane spółdzielni w formie dotacji, a to nie jest idea Budżetu Obywatelskiego. To są 
środki publiczne, które mogą być wydatkowane, albo w ramach budżetu albo w ramach dotacji.     
                         
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ dodała w uzupełnieniu, że 
realizacja budżetu może odbywać się poprzez realizację zadań przez jednostki budżetowe i jest to 
wydatkowanie wprost z budżetu. Drugą formą wydatkowania jest udzielanie dotacji. By udzielić 
dotacji podmiotowi niepublicznemu wchodzimy w zapisy ustawy o pożytku publicznym 
i wolontariacie, mówimy o konkursach, o generalnych podstawach prawnych dofinasowania zadań 
w formie dotacji.  
 
Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że chcąc ograniczyć spółdzielniom mieszkaniowym pewne 
działania musimy ograniczyć je również TBS, który w tym roku został dopuszczony do udziału 
w Budżecie Obywatelskim. Pan radny poddał pod rozwagę ograniczenie możliwości podziału 
głosów oddawanych podczas głosowania. Zdaniem Pana radnego taki podział znacznie komplikuje 
sposób głosowania.   
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Pan Maciej STACHURA stwierdził, że sposób podziału 
głosów w głosowaniu został zmieniony na prośbę mieszkańców, którzy chcieli mieć większy wybór. 
Większość mieszkańców jest zadowolona z takiej formuły, że mogą przyznać trzy głosy. Jeśli to 
w jakiś sposób komplikuje sposób głosowania to zastanowimy się nad tym, w jaki sposób lepiej 
zakomunikować sposób oddawania głosów.  
 
Radna Krystyna SIEJNA odnosząc się do propozycji Pana radnego Borysa Pronobisa odnośnie 
pozostawienie głosowania nad Budżetem Obywatelskim w terminie jesiennym stwierdziła, że to 
Komisja Budżetu wnioskowała, by wszystkie procedury związane z rozstrzygnięciem podziału 
środków z Budżetu Obywatelskiego zakończyć przed tworzeniem budżetu miasta na rok następny, 
by one mogły znaleźć się enumeratywnie wyliczone w projekcie. By wszyscy mieli świadomość 
tego, jakie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną wykonane. By to mogło nastąpić to 
głosowanie nad budżetem musi odbyć się na wiosnę. Komisja Budżetu o to wnioskowała i zdaniem 
Pani radnej nie powinna rezygnować z pokazania zadań z Budżetu Obywatelskiego w projekcie 
budżetu miasta.       
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w tegorocznym Budżecie 
Obywatelskim pojawiły się pewne zadania niewątpliwie potrzebne w dzielnicy co, do których Pan 
Przewodniczący nie był pewien, że uzyskają większość. Zatem asekurując się w swoim wniosku 
budżetowym Pan Przewodniczący również je ujął. Okazało się to dobrym rozwiązania, ponieważ 
ten wniosek nie przeszedł w głosowaniu powszechnym. Dlatego też Pan Przewodniczący 
zasugerował, by zakończyć procedurę Budżetu Obywatelskiego przed 10 września, by radni mogli 
jeszcze „ratując” pewne zadania, które nie uzyskały akceptacji większości mieszkańców 
wprowadzić do projektu budżetu miasta na podstawie wniosków radnych. Obecnie nie mamy 
takiej możliwości. Albo będziemy dublować wnioski Budżetu Obywatelskiego swoimi wnioskami, 
albo pogodzimy się z tym, że potrzebne inwestycje nie uzyskawszy akceptacji większości 
mieszkańców w przyszłorocznym budżecie się nie znajdą. Nie bylibyśmy jedynym miastem, które 
rozpoczynałoby procedurę w listopadzie roku poprzedniego by skończyć w czerwcu roku 
następnego. Takim miastem jest np. Warszawa. Korzyści z takiego rozwiązania zdaniem Pana 
Przewodniczącego są znaczące.  
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Radny Maciej BISKUPSKI zapytał, na jakim etapie są prace dotyczące podjęcia decyzji 
o głosowaniu wiosennym. Gdyby wniosek Komisji Budżetu w tym zakresie miałby się ziścić to 
w tym roku jeszcze powinniśmy rozpocząć procedurę. Pan radny zapytał czy planowane są zmiany 
dotyczące składania do Budżetu Obywatelskiego wniosków przez podmioty miejskie, czyli 
biblioteki, szkoły. Pan radny zapytał czy analizowana była możliwość głosowania przez osoby 
zamieszkujące w Katowicach, ale niezameldowane w naszym mieście oraz czy inwestycje powstałe 
ze środków Budżetu Obywatelskiego zostaną jakoś oznaczone. Pan radny prosił również 
o przedstawienie kosztów dodatkowego wynagrodzenia 180 osób, które pracowały przy budżecie 
obywatelskim głosowaniu, dyżurach. W tym roku w głosowaniu można było oddać trzy głosy, ale 
można też było oddać jeden głos. Pan radny stwierdził, że opis głosowania był czytelny, ale 
proponuje by zastanowić się nad komunikatem, który by pytał czy mieszkaniec chce oddać tylko 
jeden głos czy też chce oddać trzy głosy, dając mu oczywiście możliwość wyboru. Pan radny 
stwierdził, że sprawa, która budzi największe kontrowersje to jest kwestia konsultacji 
prowadzonych z jednostkami miejskimi. Mieszkańcy konsultują z jednostkami potencjalny projekt, 
na tym etapie jest deklaracja jednostek, że można ten projekt realizować, po czym na etapie oceny 
formalnej taki projekt zostaje odrzucony. W związku z powyższym Pan radny poprosił o większą 
uwagę, jeśli chodzi o deklaracje i sam proces konsultowania.  
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Pan Maciej STACHURA stwierdził, że jeśli chodzi 
o wiosenny termin głosowania to w tym zakresie decyzja należy do Pana Prezydenta. Jeżeli chodzi 
o zgłaszanie projektów przez podmioty miejskie jak biblioteki czy szkoły tu również decyzja należy 
do Pana Prezydenta, ale my wychodzimy z założenia i korzystamy ze starej maksymy Vox populi, 
vox Dei. Jeśli mieszkańcy sobie życzą więcej książek w bibliotece to, dlaczego by im tego nie 
umożliwiać. Padają argumenty, że to powinny być zadania miasta, ale właściwie wszystko, co jest 
realizowane w Budżecie Obywatelskim to są zadania miasta. Odnosząc się do możliwości 
głosowania bez meldunku to propozycja jest ciekawa, ponieważ w Katowicach jest wielu 
studentów niezameldowanych, ale by to rozwiązanie wprowadzić musielibyśmy się zastanowić nad 
weryfikacją tych ludzi. Jeśli chodzi o koszty wynagrodzenia dla pracowników to taka informacja 
zostanie przygotowana, ale głosowanie internetowe spowodowało m.in. to, że zostały obniżone 
koszty osobowe i ilość ludzi potrzebnych do obsługi, do liczenia głosów uległa zmniejszeniu. Jeśli 
chodzi o oznaczenie inwestycji z Budżetu Obywatelskiego tabliczkami to będzie realizowane od tej 
edycji, ale zamierzamy również oznaczyć projekty z poprzednich edycji. Jeśli chodzi o kwestię 
dotyczącą oddawania głosów wydawało nam się, że dość jasno to było zakomunikowane, ale jeśli 
były osoby, dla których to było mało czytelne to postaramy się to jakoś inaczej oznakować. Uwaga 
Pana radnego w tym temacie jest jak najbardziej zasadna, można taka jak Pan radny proponuje 
wprowadzić jakiś komunikat, że „pozostały do wykorzystania jeszcze dwa głosy czy chcesz je 
wykorzystać”. Jeśli chodzi o weryfikację i kwestię tego, że jednostki miejskie coś obiecały trudno tu 
się do tego odnieść. Każda taka sytuacja powinna być indywidualnie wyjaśniona. Mieszkańcy 
konsultują projekty z osobami kontaktowymi z pewnych jednostek, ale ta weryfikacja nie jest 
wówczas tak pogłębiona. Weryfikacja konkretnego projektu jest procesem długotrwałym.  
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że ocena formalna jest tym momentem, kiedy weryfikuje się 
te wnioski. Zasadnym by było by jednostki jasno o tym komunikowały. By nie dochodziło do takich 
sytuacji.  
 
Radna Krystyna SIEJNA odnosząc się do propozycji Pana radnego Biskupskiego o możliwości 
głosowania na zadania Budżetu Obywatelskiego przez osoby zamieszkała na terenie miasta, ale 
niezameldowane stwierdzała, że jeśli ktoś nie wnosi podatków do miasta Katowice to, dlaczego ma 
decydować o podziale budżetu. Pani radna stwierdziła, że jest przeciwna takiemu rozwiązaniu.     
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 Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że sygnalizowane przez Państwa radnych 
zagrożenia zawłaszczania Budżetu Obywatelskiego przez duże organizmy typu spółdzielnie, spółki 
mieszkaniowe czy inne dobrze zorganizowane grupy mieszkańców, było omawiane już na etapie 
dyskusji przed wprowadzenie tego budżetu i to się sprawdza. Co roku spółdzielnie głosami swoich 
mieszkańców zdobywają coraz większy udział w Budżecie Obywatelskim. Budżet Obywatelski to 
jest 20 mln zł z budżetu miasta, który to budżet opiewa na około 1.700.000.000 zł. Prowadząc te 
dyskusje jesienią przed składaniem wniosków do budżetu przez radnych, wiodących dysponentów 
budżetu w Urzędzie, troszeczkę w przekonaniu Pana Przewodniczącego mieszamy w głowach 
mieszkańcom. Zamiast jesienią dyskutować o przyszłorocznym budżecie miasta oscylującym na 
kwotę 1.700.000.000 zł to dajemy mieszkańcom 20 mln zł do podziału. Będziemy jeszcze 
rozmawiać na temat udziału mieszkańców w dyskusji nad projektem budżetu, ponieważ ta sprawa 
w przekonaniu Pana Przewodniczącego nie jest do końca wyjaśniona. Pan Prezydent nie ma 
obowiązku poddawać projekt budżetu pod konsultacje mieszkańców, ale zdaniem Pana 
Przewodniczącego ta sytuacja zaciemnia mieszkańcom wgląd w prawdziwy budżet, który stanowi 
o wyglądzie miasta. Mieszkańcy są niewątpliwie konsumentami usług świadczonych w ramach 
budżetu gminy, tym bardziej, więc konsumują działania i produkty Budżetu Obywatelskiego. 
Budżet jest podstawowym instrumentem realizacji celów polityki jednostki samorządu. Środki dla 
budżetu partycypacyjnego pochodzą z nadwyżki budżetowej, która z zasady stanowi źródło 
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Ograniczamy, więc pulę środków prorozwojowych, 
z której winny być realizowane zadania zapisane w strategii rozwoju miasta, a także w szeregu 
dokumentach sektorowych i planistycznych. W tej sytuacji niezwykle istotnym jest, aby propozycje 
i wybory mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego były świadome, przemyślane, 
wychodzące poza partykularne interesy, jednym słowem by były „obywatelskie”. Aby tak się stało 
należy prowadzić szeroko zakrojoną akcję informacyjno-konsultacyjną w oparciu o coroczny 
projekt budżetu gminy. Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wójt ma 
obowiązek informować mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki 
społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych. Ta informacja winna być 
przekazana na etapie dyskusji nad projektem budżetu. Nie ulega wątpliwości, że zadania wskazane 
przez mieszkańców w procesie konsultacji zwanym Budżetem Obywatelskim, umieszczone 
w projekcie budżetu przez Prezydenta i przyjęte uchwałą budżetową przez radę stają się zadaniami 
budżetu, za które odpowiadają w całej rozciągłości organy gminy. Zatem nie tak jak Pan Naczelnik 
wspomniał Vox populi, vox Dei. Zadania te są najróżniejsze i generalnie nie mieszczą się 
w głównym nurcie zadań wynikających ze strategii rozwoju. Pan Przewodniczący stwierdził, że no 
oznacza to, że te zadania nie są potrzebne natomiast bardzo często omijają cele strategiczne 
wyznaczone w dokumentach. Często są to zadania wskazane i wybrane przez dobrze 
zorganizowane grupy mieszkańców, jak np. spółdzielnie mieszkaniowe, które realizują tym 
sposobem swoje partykularne interesy. Do momentu podjęcia uchwały budżetowej za wybór tych 
zadań nie odpowiada nikt – taki jest urok demokracji bezpośredniej. Można oczywiście nie 
uwzględnić wyników konsultacji, ale tu pojawia się problem odpowiedzialności politycznej 
organów gminy wobec mieszkańców. Generalnie rzecz biorąc istnieje powiększający się rozdźwięk 
pomiędzy oczekiwaniami aktywistów Budżetu Obywatelskiego, w tym również pośród radnych, 
niektórych grup mieszkańców, organizacji pozarządowych, mediów, a stanem prawnym 
wynikającym z obowiązujących przepisów ustawowych. Pojawiające się tu i ówdzie żądania 
powiększenia udziału puli Budżetu Obywatelskiego w budżetach gmin w przekonaniu Pana 
Przewodniczącego grożą poważnymi powikłaniami w wypracowanym w ciągu minionego 25-lecia 
systemie samorządowych budżetów i godzą w konstytucyjnie umocowany system 
przedstawicielski.      
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił SOBULA stwierdził, że mając za sobą 
doświadczenie w zakresie Budżetu Obywatelskiego związane z jego dwuletnim wdrażania 
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i realizowaniem, co roku uzyskujemy coraz więcej przesłanek, które skutkują modyfikacjami tego, 
co było na początku. Pojawia się, zatem pytanie czy takie modyfikowanie, optymalizowanie 
prowadzi do dobrego końca. Czy nie czas na to by w sposób systemowy i wielowątkowy 
zastanowić się nad tym czy nie powinniśmy skonstruować kolejnej wersji Budżetu Obywatelskiego 
modyfikując jego najistotniejsze mechanizmy. Ten niuans dotyczący konsultacji przeprowadzonych 
wśród mieszkańców powszechnie ocenianych i identyfikowanych, jako decyzja mieszkańców 
w zestawieniu z ustawowymi prerogatywami Rady Miasta wymaga bardzo precyzyjnego, ale 
jednocześnie delikatnego przeanalizowania. Za wcześnie by odnosić się do wszystkich wątków 
zawartych w wypowiedzi Pana Przewodniczącego. Czeka nas strategiczna dyskusja nad tym, w jaki 
sposób podchodzimy do zagadnienia Budżetu Obywatelskiego, czy nadal modyfikujemy 
i usprawniamy z roku na rok to, co jest. Zarówno kwestia terminów kolejnej edycji Budżetu 
Obywatelskiego jak i pytania ustrojowe powinny znaleźć odpowiedź w ciągu najbliższych kilku 
tygodni.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że jego wypowiedź ma na celu większe 
upodmiotowienie i większy udział mieszkańców w dyskusji nad budżetem nie tylko obywatelskim. 
Zdaniem Pana Przewodniczącego, jeśli byśmy wiosną przedyskutowali Budżet Obywatelski na 
następny rok to jesienią w momencie, kiedy pojawia się projekt budżet miasta, a Pan Prezydent 
główne tezy tego projektu przedstawi mieszkańców w stosownym dokumencie, to wówczas 
dajemy mieszkańcom możliwość dyskutowania nad całym budżetem miasta Katowice.  
 
Radny Machał LUTY przypomniał, jakie było wzburzenie w Radach Jednostek Pomocniczych po 
odebraniu im 150 tys. zł. Jednostek jest 20 razy 15 osób, tyle osób było niezadowolonych. Pan rady 
stwierdził, że nie wyobraża sobie sytuacji zmian radykalnych w Budżecie Obywatelskim, co 
spowodowałoby niezadowolenie minimum 30 000 osób. Zdaniem Pana radnego to również należy 
mieć na uwadze. Odnosząc się ogólnie do kwestii konsultacji Pan radny stwierdził, że może się 
okazać ze jednostki dobrze zorganizowane jak wskazane wcześniej spółdzielnie będą skutecznie 
lobbować za swoimi zadaniami. Zdaniem Pana radnego wówczas budżet stanie się budżetem 
lobbystów. Pan radny stwierdził, że ma wątpliwości czy demokracja zawsze jest dla dobra ogółu.                           
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że intencją jego wypowiedzi było 
upodmiotowienie mieszkańców oraz uświadomienie Państwu radnym, że cała odpowiedzialność za 
budżet spada na Radę Miasta oraz Prezydenta Miasta.  
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Pan Maciej STACHURA stwierdził, że dla niego 
wystąpienie Pana Przewodniczącego było zapytaniem o zasadność Budżetu Obywatelskiego, 
o zasadność wprowadzania tych elementów demokracji bezpośredniej. To jest warte przemyślenia 
tylko bardziej zmierza w kierunku czy warto by była demokracja bezpośrednia czy pośrednia. Temat 
Budżetu Obywatelskiego wymaga rozstrzygnięcia w pierwszej kolejności tych innych elementów.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przytoczył odpowiedź na wniosek Komisji, w której to 
Pan Prezydent odnosząc się do sugestii przeniesienia terminów Budżetu Obywatelskiego pisze, że: 
„Jednocześnie informuję, iż w procedurze Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 zostanie 
rozważona możliwość opracowania harmonogramu w taki sposób, aby wywieszenie listy 
wybranych zadań mogło nastąpić w terminie do 30 czerwca 2017 roku. Pragnę jednak zaznaczyć, że 
wprowadzenie proponowanej zmiany, przy jednoczesnym zabezpieczeniu czasu na prawidłowy 
przebieg procesu Budżetu Obywatelskiego, możliwe będzie w przypadku rozpoczęcia procedury 
w roku poprzedzającym rok zakończenia przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, tj. 
w czwartym kwartale 2016 roku”. Zdaniem Pana Przewodniczącego nic nie stoi, zatem na 
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przeszkodzie by Rada Miasta taką uchwałę podjęła, jeśli decyzja Pana Prezydenta będzie taka by 
ten termin przesunąć na wiosnę.   
 
Pan Grzegorz ŻĄDŁO – katowice24.info – zapytał, czemu ma służyć możliwość ściągnięcia 5 kodów 
do głosowania w Budżecie Obywatelskim na jeden telefon komórkowy. Zdaniem Pana redaktora to 
może powodować nadużycia. Pan redaktor stwierdził, że zapoznał się z listą projektów odrzuconych 
i stwierdza, że ich odrzucenie to było dobre działania ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania 
w stosunku do korzyści płynących z realizacji tych zadań. Pan redaktor poddał pod rozwagę czy nie 
należałoby w tej kwocie 20 mln zł zabezpieczyć środków na utrzymanie inwestycji, które powstały 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Siłownie lekkoatletyczne, place zabaw, fontanny to wszystko 
generuje koszty. Pan redaktor zwrócił uwagę na kwestię stacji rowerowych, o które wnioskowali 
w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy osiedla Tysiąclecia. Budżet opiewa na zadania 
jednoroczne, a mieszkańcy chcą by te stacje w kolejnych latach również funkcjonowały.  
 
Radny Marek NOWARA odnosząc się do uwagi radnego Lutego stwierdził, że Pan radny znacznie 
uprościł kwestię pozbawienia Rad Jednostek Pomocniczych 150 tys. zł i zawęził grono 
niezadowolonych osób.   
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Pan Maciej STACHURA stwierdził, że koszty 
utrzymania powstających w ramach Budżetu Obywatelskiego inwestycji są bardzo poważne i z roku 
na rok narastają. Uwaga Pana redaktora wymaga również rozważania. Jeżeli chodzi o stację 
rowerową na osiedlu Tysiąclecia to faktycznie był to projekt jednoroczny w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Ze względu jednak na bardzo dużą popularność Pan Prezydent podjął decyzję, że 
stacja zostanie utrzymana. Jeśli chodzi o 5 kodów telefonicznych to tutaj nie na jednego złotego 
środka. Wychodzimy z założenia, że nie każdy posiada telefon komórkowy. Być może są rodziny, 
w których te 5 kodów było potrzebne. Nie ma idealnej liczby, którą moglibyśmy tu wskazać. Nie 
otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia w sprawie kodów sms, że ich ilość prowadzi to do jakiś nadużyć.     
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. Wniosek Komisji 
został skonsumowany deklaracją Pana Prezydenta, zatem Komisja oczekuje dalszych działań, które 
miałyby na celu przesuniecie terminu Budżetu Obywatelskiego 2018. Będzie to oczywiście 
wymagało zakrojonej na szeroką skalę akcji informacyjnej.   
 
Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał. 
 
Ad. 4.1. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. 
 
Kierownik referatu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Pani Iwo SLANINA wyjaśnił, że na 
podstawie z art. 130a ust. 6 z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Rada 
Miasta Katowice działając, jako organ stanowiący samorządu powiatowego w oparciu o art. 92 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustala corocznie w drodze uchwały 
wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie. Ustalona wysokość opłat powinna 
zawierać się w maksymalnych stawkach określonych przez Ministra Finansów, które na rok 2017 
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zostały ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
obowiązujących w 2017 r. maksymalnych stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu strzeżonym. W oparciu o przywołane przepisy oraz wobec ogłoszenia przez 
Ministra Finansów nowych, obowiązujących w 2017 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi 
i jego parkowanie należy podjąć stosowną uchwałę. Projekt uchwały został skonsultowany 
z organizacjami pozarządowymi w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Projekt został zamieszczony na platformie konsultacji społecznych. Termin 
zgłaszania opinii do projektu uchwały ustalono na okres od 09.09.2016 r. do 23.09.2016 r. 
Organizacje społeczne nie wniosły żadnych uwag i opinii do projektu przedmiotowej uchwały. 
 
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 ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 
wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, jednogłośnie - 5 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.2. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie miasta Katowice. 
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że zgodnie 
z art. 10 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy w drodze uchwały określa 
wysokość stawek podatku od środków transportowych. Górne granice stawek kwotowych 
w podatku od środków transportowych określone w art. 10 ust.1 cytowanej ustawy zgodnie z art. 
20 ust. 1 obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok 
podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast górne granice stawek kwotowych ogłasza 
w drodze obwieszczenia Minister właściwy do spraw finansów publicznych. Ogłoszony przez 
Prezesa GUS wskaźnik w pierwszym półroczu 2016 w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. 
wyniósł 99,1 % (spadek cen o 0,9%). W załącznikach do ustawy od 1-3 określono również stawki 
minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów. Jeżeli górna granica stawki określonej w art.10 
ust.1 wyżej wymienionej ustawy jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, przyjmuje się 
stawkę określoną w załącznikach do ustawy. Zaproponowane w uchwale stawki podatku od 
środków transportowych uwzględniają wymogi ustawowe zawarte w art. 10 i 20 b ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, które nie stanowią pomocy de minimis. W projekcie uchwały 
proponuje się, co do zasady pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na 
niezmienionym poziomie w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2016 z uwagi na spadek 
cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zaproponowano natomiast obniżenie stawek podatku (od 
10,68% do 12,12% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2016) dla pojazdów 
posiadających certyfikat EURO 5 i EURO 6 w następujących grupach pojazdów: 

 samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie pojazdów od 3,5 do 12 ton, 

 ciągnikach siodłowych lub balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
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przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, 

 autobusach w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy, mniejszej niż 
22 miejsca i równej lub większej niż 22 miejsca. 

Dotychczas niższe stawki podatku obowiązywały dla pojazdów posiadających certyfikat EURO 0 lub 
wyższy. Wprowadzenie preferencyjnej stawki w wyżej wymienionych grupach pojazdów wynika 
z promowania zakupu nowych pojazdów wyposażonych w silniki spełniające wyższe parametry 
w zakresie czystości spalin EURO 5 i EURO 6 wpływających na środowisko naturalne oraz 
najnowszych rozwiązań technologicznych. Zaproponowane stawki podatku od środków 
transportowych spowodują ubytek dochodu z tytułu niezastosowania stawek maksymalnych 
w wysokości 9.453.137,00 zł i równocześnie pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych z tego tytułu 
na rok 2017 dochodów w wysokości ok. 13.000.000,00 zł. 
 
Radny Maciej BISKUPSKI zapytał czy proponowana ulga dla pojazdów posiadających certyfikat 
EURO 5 i EURO 6 to ulga dla posiadaczy samochodów najnowocześniejszych w zakresie emisji 
spalin.  
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że są to 
pojazdy, które są najbardziej przyjazne środowisku, najbardziej ekologiczne.   
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że Wydział powinien te informacje nagłośnić. Pan radny 
zapytał czy w deklaracjach, które będzie się składało będzie się również wskazywało na certyfikat 
EURO 5 i EURO 6.  
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że obecnie 
obowiązywała będzie deklaracja przygotowana przez Ministerstwo, w której znajduje się rubryka 
dotycząca certyfikatu pojazdu. Zatem będziemy wiedzieli ile takich pojazdów jest zarejestrowanych 
w naszym mieście.   
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 
obowiązujących na terenie miasta Katowice, jednogłośnie - 6 głosów „za” - pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.3. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie miasta Katowice. 
 
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Pani Mirosława WITAS wyjaśniła, że zgodnie 
z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy 
w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Górne granice stawek 
kwotowych w podatku od nieruchomości określone w art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy zgodnie z art. 
20 ust. 1, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok 
podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do 
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analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast górne granice stawek kwotowych ogłasza 
w drodze obwieszczenia Minister właściwy do spraw finansów publicznych. Ogłoszony przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 % (spadek 
cen o 0,9%). Zaproponowane w projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości na rok 2017 
zostały określone na poziomie stawek obowiązujących na terenie Miasta Katowice w roku 2016, za 
wyjątkiem stawki od gruntów, „niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 
m² powierzchni". Powyższe wynika z faktu, iż stawka ta była w 2016 r. ustalona na poziomie stawki 
maksymalnej, która zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. uległa obniżeniu o 0,02 zł 
w stosunku do 2016 r. i obecnie wynosi 2,98 zł. Pozostałe stawki są niższe od maksymalnych 
ogłoszonych na rok 2017 w przywołanym wyżej Obwieszczeniu Ministra Finansów. Niezastosowanie 
stawek maksymalnych wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów spowoduje ubytek 
w dochodach w wysokości 9.505.227 zł. Przyjęcie zaproponowanych stawek pozwoli na realizację 
zaplanowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2017 w kwocie 224.000.000 
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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących 
na terenie miasta Katowice, jednogłośnie - 6 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.4. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie osiedlenia się w Katowicach dwóch rodzin 
polskiego pochodzenia w ramach repatriacji. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że 
w odpowiedzi na apel Wojewody w sprawie zapraszania rodzin repateriantów miasto Katowice 
podjęło działania w tym zakresie. Miasto, które przyjmuje repatriantów może ubiegać się o dotacje 
z rezerwy celowej Wojewody. W mieście Katowice zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w ustawie 
o repatriacji aktualnie jest to kwota 201 000,00 na jedną rodzinę. Środki te mogą być przeznaczone 
na remont i wyposażenie lokalu mieszkalnego. Podstawą do zaproszenia repatriantów jest uchwała 
Rady Miasta określająca formę, wysokość i tryb przyznawanej pomocy dla repatriantów i członków 
ich najbliższej rodziny. Zgodnie z art. 12 ustawy o repatriacji uchwała powinna zawierać 
w szczególności wskazanie lokalu mieszkalnego, formę udostępnienia oraz wskazanie źródeł 
utrzymania przez okres 12 miesięcy i jest to wymóg obligatoryjny. Wydział Budynków i Dróg 
wskazał 4 lokale mieszkalne, z których wybrano dwa: 

 mieszkanie przy ul. Tysiąclecia o powierzchni mieszkalnej 47,92 m2 i powierzchni użytkowej 
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72,82 m2 z centralnym ogrzewaniem – 4 pokoje; 

 mieszkanie przy ul. Wiosny Ludów o powierzchni mieszkalnej 51,98 m2 i powierzchni 
użytkowej 65,55 m2 z centralnym ogrzewaniem – 3 pokoje. 

Łączny koszt używania w/w mieszkań przez okres 12 miesięcy szacunkowo wynosi 33 708,00 zł. 
i został zabezpieczony w uchwale oraz w projekcie planów finansowych na rok 2017. W uchwale 
poza obowiązkiem obligatoryjnym ujęta została pomoc fakultatywna w zakresie: 

 pomocy finansowej na naukę języka dla każdej pełnoletniej osoby w rodzinie, ponieważ zgodnie 
z przepisami prawa repatriant otrzymuje pomoc na naukę języka z budżetu państwa dla 
małoletniego członka rodziny. Na ten cel zabezpieczono kwotę 17 500,00 zł. 

 pomocy w ramach pracy socjalnej w obszarach: 

 pomocy w uzyskaniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej; 

 pomocy w adaptacji dzieci do obowiązku szkolnego. 
 
Radna Krystyna SIEJNA zapytała skąd będą pochodziły te rodziny? 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi bazę „RODAK”, gdzie zarejestrowane 
są rodziny. Istnieje, zatem możliwość kojarzenia rodzin na podstawie ankiet wypełnianych przez 
gminy. Po podjęciu uchwały gmina wypełni ankietę przedstawiając swoje preferencje w zakresie 
przyjmowanych rodzin. Te rodziny to osoby, które otrzymały od Konsula przyrzeczenie wydania 
wizy repatriacyjnej, która jest wydawana osobom polskiego pochodzenia, zamieszkującym na 
terenie Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, 
Uzbekistanu oraz azjatyckiej części Rosji.  Zatem z tych państw mogą pochodzić te rodziny.  
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że mówiąc o dwóch rodzinach czteroosobowych mówimy 
o spełnieniu warunku miasta Katowice.    
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że takie jest 
założenie, że w ankiecie zostaną wpisane dwie rodziny czteroosobowe z małymi dziećmi. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że przyznawana pomoc jest pomocą 
jednoroczną, co się stanie jeśli te rodziny nie zdołają usamodzielnić się przez ten rok? 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Pani Jolanta WOLANIN wyjaśniła, że ten rok to 
czas na pomoc tym osobom w znalezieniu pracy i zagospodarowaniu się w mieście. Zazwyczaj te 
osoby w ciągu roku znajdują pracę i usamodzielniają się.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER nawiązując do zapytanie Pani radnej Krystyny SIEJNEJ 
zwrócił uwagę na fakt, że miasto Katowice ma podpisaną umowę o partnerstwie z Donieckiem. 
Zdaniem Pana Przewodniczącego logicznym by było w tej sytuacji, przyjmując repatriantów, mieć 
przede wszystkim na uwadze rodziny z tamtego rejonu, które przez wspominane partnerstwo są 
nam w pewnym sensie bliższe, co oczywiście nie dyskredytuje w żaden sposób osób 
z wymienionych przez Panią Naczelnik republik. Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że niniejszy 
projekt uchwały nie będzie jedynym tego typu projektem, że w przyszłości pojawią się kolejne.       
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie osiedlenia się w Katowicach dwóch rodzin polskiego pochodzenia w ramach 
repatriacji, jednogłośnie - 6 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
Ad. 4.5. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice 
na 2016 rok. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zmian budżetu miasta 
Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 1.004.501 zł z tytułu: 

 kary umownej w związku z nieterminową realizacją umowy dotyczącej nowej strony 
Biuletynu Informacji Publicznej – 19.979 zł, 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe – 68.689 zł, w tym: 

 placówki oświatowe w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie (29.480 zł) oraz 
najmem pomieszczeń (10.300 zł) – 39.780 zł, 

 Dom Dziecka „Tęcza” w związku z darowiznami na rzecz wychowanków – 6.740 zł, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie 
– 15.413 zł, 

 Zakład Zieleni Miejskiej w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie – 6.756 zł, 

 środków z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu „Dźwięki wokół 
nas” - 73.416 zł, 

 środków z funduszy strukturalnych i budżetu państwa na realizację projektów – 685.400 zł: 

 „Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy – pewny krok 
w przyszłość” (EFS – 3.131 zł, budżet państwa – 369 zł) – 3.500 zł, 

 „Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” (EFS) – 221.851 zł, 

 „Mistrzowie zawodu – budowa hali warsztatowo-dydaktycznej w KCEZ w Katowicach” 
(EFRR) – 113.900 zł, 

 „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” (EFS) – 346.149 
zł, 

 środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
Programu wyrównywania różnic między regionami III (obszar D) – 157.017 zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.786.273 zł z tytułu: 

 środków z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów – 749.712 zł: 

 „W poszukiwaniu zrozumienia” – 178.532 zł, 

 „Dobre praktyki w rozwijaniu kompetencji matematycznych” – 99.213 zł, 

 „Wspieranie młodzieży w aktywnej i odpowiedzialnej roli młodego obywatela Europy 
w szybko zmieniającym się świecie” – 142.526 zł, 

 „Nowa fala dla gastronomii i turystyki” – 88.504 zł 
w związku z nie uzyskaniem dofinansowania, 

 „Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” w związku ze zmianą źródła finansowania – 
240.937 zł, 

 środków z funduszy strukturalnych i budżetu państwa na realizację projektów – 1.019.456 
zł: 

 „Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach 
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w Katowicach” (EFS) – 136.133 zł, 

 „SOS Szkolenia otwartych szans” (EFS – 2.267 zł, budżet państwa – 267 zł) – 2.534 zł 
w związku z dostosowaniem do wniosków o dofinansowanie, 

 „Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne 
zdobywanie kwalifikacji zawodowych" (EFS – 268 zł, budżet państwa – 32 zł) – 300 zł, 

 „Absolwent ZSB zawodowy specjalista (EFS – 293 zł, budżet państwa – 35 zł) – 328 zł 
w związku z dostosowaniem do harmonogramu wydatkowania środków, 

 „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach – Murckach (EFRR) w związku 
z przesunięciem środków na rok 2018 – 686.495 zł, 

 „Nauczycielem wszystkiego jest praktyka – modernizacja bazy warsztatowo-
dydaktycznej” (EFRR) – 29.024 zł, 

 „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 
w Katowicach” (EFRR) – 164.642 zł 

w związku z uznaniem części środków jako niekwalifikowalne, 

 środków z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu „Prosperity” – 
17.105 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 3.411.407 zł z przeznaczeniem na: 

 zwiększenie dotacji celowej dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na zakup sprzętu 
komputerowego wraz z oprogramowaniem – 23.770 zł, 

 utrzymanie komputerowych stanowisk pracy w Urzędzie Miasta – 19.979 zł, 

 naprawę uszkodzonego lub zniszczonego mienia oraz zakup energii i usług komunalnych 
w placówkach oświatowych (ze środków otrzymanych odszkodowań oraz środków z najmu 
pomieszczeń) – 39.780 zł, 

 uzupełnienie środków na funkcjonowanie i utrzymanie placówek oświatowych w tym na: 
zakup energii oraz usług komunalnych (1.000.000 zł), monitoring stanu technicznego 
i bieżące odśnieżanie dachu Miejskiego Ośrodka Sportowego (19.000 zł), remont 
pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (60.000 zł), zapłatę podatku VAT 
przez Szkołę Podstawową Nr 12 (9.000 zł) oraz wykonanie prac projektowych związanych 
z przyszłą inwestycją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 (40.000 zł) – 1.128.000 zł, 

 uzupełnienie środków na zakup środków żywności w placówkach oświatowych (404.000 zł) 
oraz dowożenie uczniów do szkół (668.197 zł) – 1.072.197 zł, 

 realizację projektu „Dźwięki wokół nas” (ERASMUS+) – 7.130 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 
707.007 zł: 

 „Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy – pewny krok 
w przyszłość” (EFS – 3.131 zł, budżet państwa – 369 zł) – 3.500 zł, 

 „Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” (EFS) – 27.871 zł, 

 „Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne 
zdobywanie kwalifikacji zawodowych" (wkład własny) – 1.821 zł, 

 „Nauczycielem wszystkiego jest praktyka – modernizacja bazy warsztatowo-
dydaktycznej” (wkład własny) – 29.024 zł, 

 „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 
w Katowicach” (wkład własny) – 164.642 zł, 

 „Mistrzowie zawodu – budowa hali warsztatowo-dydaktycznej w KCEZ w Katowicach” 
(EFRR – 113.900 zł, wkład własny – 20.100 zł) – 134.000 zł, 

 „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” (EFS) – 346.149 
zł, 

 zorganizowanie wycieczki dla wychowanków Domu Dziecka „Tęcza” (ze środków 
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otrzymanych darowizn) – 6.740 zł, 

 uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe w Domu Pomocy Społecznej „Przystań” 
(8.900 zł) oraz Powiatowym Urzędzie Pracy (9.218 zł) w związku z wypłatą nieplanowanych 
nagród jubileuszowych dla pracowników – 18.118 zł, 

 odtworzenie i naprawę zniszczonego mienia w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (ze środków otrzymanych odszkodowań) – 15.413 zł, 

 realizację Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D finansowanego 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w tym dotacja 
celowa dla organizacji pozarządowych na zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu 
osób niepełnosprawnych – 154.696 zł oraz koszty obsługi zadania – 2.321 zł) – 157.017 zł, 

 naprawę przez Zakład Zieleni Miejskiej zniszczonego mienia (ze środków otrzymanego 
odszkodowania) – 6.756 zł, 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Wzniesienie pomnika Ofiar 
Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.” – 9.500 zł, 

 realizację zadania inwestycyjnego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pn. „Przebudowa 
części obiektu przy ul. Nałkowskiej na potrzeby biurowe (Jantor II)” – 200.000 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 10.131.379 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 8.781.887 zł: 

 „Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice” 
w związku z przesunięciem środków na lata kolejne – 7.600.000 zł, 

 „Przedłużenie ul. Szybowcowej” w związku ze zmianą źródła finansowania (zmniejszenie 
wkładu własnego z uwagi na przyznanie dotacji z budżetu państwa) – 1.181.887 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych – 
1.164.910 zł: 

 „Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach 
w Katowicach” (EFS- 136.133 zł, wkład własny – 24.023) – 160.156 zł, 

 „SOS Szkolenia otwartych szans” (EFS – 2.267 zł, budżet państwa – 267 zł, wkład własny 
– 268 zł) – 2.802 zł 

w związku z dostosowaniem do wniosków o dofinansowanie, 

 „Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne 
zdobywanie kwalifikacji zawodowych" (EFS – 268 zł, budżet państwa – 32 zł) – 300 zł, 

 „Absolwent ZSB zawodowy specjalista (EFS – 293 zł, budżet państwa – 35 zł, wkład 
własny – 17 zł) – 345 zł 

w związku z dostosowaniem do harmonogramu wydatkowania środków, 

 „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach –Murckach (EFRR-686.495 zł, 
wkład własny – 121.146 zł) w związku z przesunięciem środków na rok 2018 – 807.641 
zł, 

 „Nauczycielem wszystkiego jest praktyka-modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej” 
(EFRR) – 29.024 zł, 

 „Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych 
w Katowicach” (EFRR) – 164.642 zł 

w związku z uznaniem części środków jako niekwalifikowalne, 

 realizację projektu „Prosperity” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 
2020) – 17.105 zł 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej 
(ERASMUS+) – 157.977 zł: 

 „W poszukiwaniu zrozumienia” – 57.743 zł, 

 „Dobre praktyki w rozwijaniu kompetencji matematycznych” – 10.258 zł, 



- PROJEKT - 

25 
 

 „Wspieranie młodzieży w aktywnej i odpowiedzialnej roli młodego obywatela Europy 
w szybko zmieniającym się świecie” – 50.508 zł, 

 „Nowa fala dla gastronomii i turystyki” – 9.200 zł, 

 „Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” – 30.268 zł, 
z uwagi na nie przyznanie dofinansowania, 

 wykonanie remontów miejsc pamięci – 9.500 zł. 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 5.938.200 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 2016 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków 
w kwocie 980.865 zł celem: 

 uzupełnienia środków na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane 
z gospodarowaniem nieruchomościami (przeniesienie między działami) – 75.000 zł, 

 zabezpieczenia środków na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla taksówkarzy 
(przeniesienie między działami) – 12.000 zł, 

 zwiększenia środków na Wdrażanie Strategii Promocji w związku z wykupem świadczeń 
promocyjnych podczas sylwestrowego koncertu telewizyjnego 2016/2017 (przeniesienie między 
działami) – 506.000 zł, 

 uzupełnienia środków na promocję wewnętrzną działań miasta Katowice (przeniesienia miedzy 
działami) – 108.363 zł, 

 zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Katowicach w związku ze zmianą formy finansowania z wydatków statutowych i świadczeń na 
dotację celową – 40.020 zł, 

 zwiększenia dotacji podmiotowej dla SP ZLA „Moja Przychodnia” na realizację zadań z zakresu 
profilaktyki i promocji zdrowia (w tym przeniesienie między działami) – 32.800 zł, 

 zwiększenia dotacji dla organizacji pozarządowych na promocję i organizację wolontariatu 
(5.000 zł), aktywizację społeczności lokalnych i promocję społeczeństwa obywatelskiego oraz 
świadomości prawnej obywateli (5.000 zł), integrację i aktywizację osób starszych, w tym 
kombatantów i osób represjonowanych (11.000 zł) oraz uzupełnienia środków na zakup 
transportowych, szkoleniowych i związanych z organizacją i promocją inicjatyw i działań 
społecznych oraz programów miejskich (12.000 zł) (przeniesienie między działami) – 33.000 zł, 

 zwiększenia środków na współfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw 
Orzekania Niepełnosprawności w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa 
(przeniesienie miedzy działami) – 70.662 zł, 

 realizacji inwestycji przez Miejską Bibliotekę Publiczną (przeniesienie dotacji celowej z bieżącej 
na majątkową) – 13.050 zł, 

 uzupełnienia środków na bieżące funkcjonowanie obiektów sportowych zarządzanych przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wypłatę odprawy dla zwolnionego pracownika 
(przeniesienie między działami) – 89.970 zł. 

Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok: 

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 o kwotę 9.604 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu 
najmu (7.662 zł), odsetek (100 zł), odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie (1.628 zł), 
sprzedaży składników majątkowych (214 zł) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (2.000 zł) 
i pomocy naukowych (5.891 zł), zakup energii (85 zł), naprawę uszkodzonego ogrodzenia (1.628 
zł), 

 X Liceum Ogólnokształcące o kwotę 1.613 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu 
odszkodowania za zalanie sali komputerowej z przeznaczeniem na pomalowanie sali, 
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 Gimnazjum Nr 10 o kwotę 2.952 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za 
uszkodzone szyby (2.952 zł) z przeznaczeniem na wykonanie naprawy uszkodzonych szyb, 

 Technikum Nr 8 o kwotę 20.200 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń 
(20.000 zł) oraz odsetek (200 zł) z przeznaczeniem na zakup: wyposażenia (1.000 zł), pomocy 
naukowych (16.100 zł), energii (1.900 zł), usług komunalnych (1.200 zł). 

Dokonuje się zmiany w zakresie współfinansowania działalności Zespołu Śpiewaków Miasta 
Katowice „Camerata Silesia” polegającej na zmniejszeniu dotacji celowej i zwiększeniu dotacji 
podmiotowej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie – 30.000 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 zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok, jednogłośnie - 5 głosów 
„za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.6. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-
2035. Pan Przewodniczący podkreślił, że przedłożone zmiany są konsekwencją zmian dokonanych 
w uchwale w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie na 2016 rok.  
 
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 2016-2035, 
jednogłośnie – 6 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 4.7.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie wyjaśnień do 
projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu 
użytkowego i 4 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub 
oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 
 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Pan Jerzy OPOREK wyjaśniła, że najemcy 1 lokalu 
użytkowego i 2 lokali użytkowych – garaży oraz dzierżawcy nieruchomości zabudowanych garażami 
zwrócili się z wnioskami o ich nabycie. Pierwsze trzy lokale objęte są umowami najmu zawartymi 
na czas nieokreślony i usytuowane są w budynku przy ul. Gliwickiej, w którym funkcjonuje 
Wspólnota Mieszkaniowa. Sprzedaż lokalu spowoduje wyjście Miasta ze współwłasności w tej 
nieruchomości oraz w zespole 11 garaży przy ul. Barbary, w którym 9 garaży zostało uwłaszczonych 
lub zbytych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. Garaże te są ostatnimi 
garażami stanowiącymi własność Miasta Katowice w tym zespole garażowym, a ich sprzedaż 
nastąpi z udziałami odpowiadającymi udziałowi Miasta. Kolejne garaże użytkowane są na 
podstawie umów dzierżawy zawartych na czas nieokreślony i wybudowane zostały ze środków 
własnych dzierżawców lub ich poprzedników prawnych na podstawie stosownych pozwoleń 
budowlanych. Garaże te usytuowane są w zespole 60 garaży przy ul. Przedwiośnie, w którym 
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27 garaży zostało uwłaszczonych lub zbytych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów 
w gruncie oraz w zespole 12 garaży przy ul. Przedwiośnie, w którym 7 garaży zostało uwłaszczonych 
lub zbytych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż ww. lokali wymaga 
uzyskania zgody Rady Miasta Katowice, w zakresie przyznania pierwszeństwa w nabyciu ich 
najemcom lub dzierżawcom. Wraz ze sprzedażą lokali nastąpi sprzedaż lub oddanie w użytkowanie 
wieczyste udziałów w gruncie niezbędnym do racjonalnego korzystania z lokalu. Rada Miasta 
Katowice dotychczas, w świetle obowiązujących przepisów prawa w okresie od 26 lipca 2010 r. do 
14 września 2016 r. podjęła już 24 uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom lub 
dzierżawcom w nabyciu 28 lokali użytkowych i 199 lokali użytkowych – garaży. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił uwagę na formę projektu uchwały. 
Szczegółowy wykaz najemców znajduje się w załączniku do ww. projektu uchwały. Zgodnie 
z zasadami dotyczącymi techniki prawodawczej w załącznikach umieszcza się kwestie 
enumeratywnie wskazane w stosownym rozporządzeniu. Pan Przewodniczący stwierdził, że można 
by było ten wykaz zamiast w załączniku przedstawić w treści uchwały, podobnie jak to ma miejsce 
w przypadku np. uchwał dotyczących podatku od środków transportowych czy nieruchomości. Pan 
Przewodniczący poprosił, by skonsultować takie rozwiązanie z Wydziałem Prawnym.    
 
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 przyznania pierwszeństwa w nabyciu 1 lokalu użytkowego i 4 lokali użytkowych - 
garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 
udziałów w gruncie, jednogłośnie - 6 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
 
Ad. 5. Korespondencja. 
 
Ad. 5.1. Pismo Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów dotyczące 

dofinasowania funkcjonowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego 
w Katowicach - Załężu. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym pismo Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów dotyczące dofinasowania funkcjonowania 
Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w Katowicach - Załężu. Pan Przewodniczący dodał, że 
pismo to było również przedmiotem obrad Komisji Polityki Społecznej. 
 
Radny Marek NOWARA poinformował, że Komisja Polityki Społecznej na posiedzeniu w dniu 13 
października 2016 r. poparła postulat zawarty w piśmie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów i zwróciła się do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem 
o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta Katowice na 2017 r. środków na pokrycie kosztów 
prowadzenia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla młodzieży z Załęża. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że Komisja Polityki Społecznej jest komisją 
merytoryczną. Wobec powyższego działania w tym zakresie należy pozostawić jej kompetencjom. 
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie stanowisko, że Komisji Budżetu Miasta nie będzie 
procedowała nad pismem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/CCF20160927_0002.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/CCF20160927_0002.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUD%c5%bbETU%20MIASTA/20.10.2016/CCF20160927_0002.pdf
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dotyczącym dofinasowania funkcjonowania Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego 
w Katowicach – Załężu, uznając Komisję Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice za właściwą 
merytorycznie do rozpatrzenia tego wniosku. 
 
Radni, w głosowaniu: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” przy 3 głosach „wstrzymujących się” 
przychylili się do stanowiska przedstawionego przez Pana Przewodniczącego w brzmieniu:    
 
Komisja Budżetu Miasta odstępuje od procedowania nad pismem Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów dotyczącym dofinasowania funkcjonowania 
Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w Katowicach – Załężu, uznając Komisję Polityki 
Społecznej Rady Miasta Katowice za właściwą merytorycznie do rozpatrzenia tego wniosku.  
 
Ad. 5.2. Pismo RKP-217511/16 z dnia 26.09.2016 r. dotyczące zainstalowania w miejscach 

bytowania kotów wolnożyjących, ocieplanych domków wraz z odpowiedzią 
Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 12.10.2016 r. w przedmiotowej sprawie  

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym pismo dotyczące 
zainstalowania w miejscach bytowania kotów wolnożyjących, ocieplanych domków. Następnie Pan 
Przewodniczący odczytał treść odpowiedzi Wiceprezydenta Miasta Katowice w przedmiotowej 
sprawie.  
 
Komisja zapoznała się z treścią dokumentów i przyjęła je do wiadomości.  
 
Ad. 6. Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym wspomniany podczas dyskusji 
nad sprawozdaniem z działalności spółek prawa handlowego z dominującym udziałem miasta 
Katowice za 2015 rok wniosek dotyczący przedstawienie szczegółowych informacji w zakresie 
przyszłości Szpitala Murcki Sp. z o.o. Pan Przewodniczący stwierdził, że w obliczu ujemnego wyniku 
Szpitala Pan Prezydent powinien przedstawić szczegółowe informacje w sprawie przyszłości tej 
placówki. Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał wspominany wniosek pod głosowanie.  
 
Radni, jednogłośnie - 6 głosów „za” - przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego kierując 
do Prezydenta Miasta Katowice wniosek następującej treści:  
 
Komisja Budżetu Miasta wyraża zaniepokojenie pogłębiającym się stanem zadłużenia Szpitala 
Murcki Sp. z o.o. Wobec powyższego Komisja zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice 
o przedstawienie informacji dotyczącej przyszłości Szpitala Murcki Sp. z o.o. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że na posiedzeniu obecni są 
przedstawiciele Inicjatywy CATALYST, którzy chcieliby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad. 
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poprosił o wyrażenie zgody na zabranie głosu przez 
przedstawicieli wspomnianej Inicjatywy.  
 
Radni wyrazili zgodę na zabranie głosu przez przedstawicieli Inicjatywy CATALYST. 
 
Pan D_ Ś_ z Inicjatywy CATALYST zwrócił się z wnioskiem by Komisja Budżetu Miasta podjęła 
działania zmierzające do uregulowania zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 
w rejonie ul. Styczniowej dz. Nr 181/67 w Dąbrówce Małej. Jak udało się ustalić przedstawicielom 
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Inicjatywy działki oraz nieruchomości mieszkalne na nich zlokalizowane znajdują się zgodnie 
z zapisami ksiąg wieczystych w zasobie miasta Katowice. Nie są one jednak przekazane w zarząd 
KZGM w Katowicach. Pan Ś_ dodał, że w świetle powyższego mamy tam do czynienia 
z wieloma nieprawidłowościami m.in. z bezumownym korzystaniem z nieruchomości, 
ingerowaniem w nieruchomości przez osoby do tego nieuprawnione itp. Ponadto miasto traci 
przychody z tytułu najmu tych nieruchomości. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą 
o podjęcie pilnych działań zmierzających do przekazania faktycznego zarządu nad wskazaną 
nieruchomością KZGM w Katowicach.     
  
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że Komisja Budżetu Miasta w trybie art. 23 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446/, 
przekaże wniosek Inicjatywy CATALYST do rozpatrzenia Panu Prezydentowa oczekując odpowiedzi 
dla Państwa z kopią do wiadomości Komisji. 
 
Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, 
iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER podziękował Radnym za aktywność podczas obrad 
Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie wyczerpujących 
wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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