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BRM.0012.3.4.2016.KJ-K  
 
 
Protokół Nr 4/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  
 
 
 
Data posiedzenia: 21.04.2016 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 14:15 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  
 
Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 10 ogółem).  
 
Radni nieobecni: 

1. Małgorzata SMOLEŃ 
2. Bartosz WYDRA 

 
Zaproszeni goście: 
  

1. Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara BALCARCZYK  
2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 
3. Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA 
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ 
5. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK 

 
 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 
 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

2. Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2015 roku 

(uchwała RM XXXIV/725/08 z późn. zm.). 

3. Opiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego 2015. 

4. Opiniowanie projektów uchwał. 

4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 

w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice. 

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

w budżecie miasta Katowice na 2016 rok. 

4.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035. 

5. Korespondencja. 

6. Wolne wnioski. 
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________________________________________________________________________________  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu gości 
oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  
 
Komisja bez uwag przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Projekt protokołu Nr 3/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 31.03.2016 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 3/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 31.03.2016 r. został przyjęty 
w jednogłośnie – 5 głosów „za”.  
 
Ad. 2. Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2015 roku 

(uchwała RM XXXIV/725/08 z późn. zm.). 

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK szczegółowo 
omówiła przedłożoną informację pisemną przygotowaną w powyższym zakresie.  
 

Radny Borys PRONOBIS zapytał, w jakich sytuacjach miasto wykupuje nieruchomości pod układy 
drogowe i jakie warunki muszą być spełnione by rzeczone nieruchomości przez miasto zostały 
wykupione? 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że są to 
przede wszystkim regulacje. To są grunty, które nie podlegają pod art. 73, czyli zajęte pod pasy dróg 
publicznych po 31 grudnia 1998 roku. Wówczas to regulacja może nastąpić tylko i wyłącznie 
w drodze wykupu.    
 

Radny Borys PRONOBIS zwrócił uwagę na kwestię odszkodowań za grunty zajęte pod drogi 
publiczne oraz odszkodowań za grunt wydzielony pod drogę publiczną prosząc o uszczegółowienie 
tej sprawy. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 
odszkodowania przysługują za grunty, które podlegają regulacji w trybie art. 73 mówiącym o tym, 
że jeżeli grunt na dzień 31 grudnia 1998 roku stanowił własność osób fizycznych to z mocy prawa 
staje się własnością miasta Katowice za wypłatą odszkodowania o ile w ustawowym terminie został 
złożony wniosek. Taką decyzję wydaje Wojewoda. Jeżeli miasto zajęło grunt po 31 grudnia 1998 
roku wówczas wykupuje go w postępowaniu cywilnym. Ponadto Pani Naczelnik dodała, że art. 98 
stanowi, że jeśli użytkownik wieczysty dokonuje podziału geodezyjnego gruntu na swój wniosek, 
a w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to pas drogi publicznej to również 

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/21.04.2016/CCF20160415.pdf
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/21.04.2016/CCF20160415.pdf
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z mocy prawa staje się on własnością jednostki samorządu terytorialnego. Wówczas jednak 
użytkownikowi przysługuje odszkodowanie.     
 

Radny Borys PRONOBIS zapytał jak długo trwają procedury związane z wykupem nieruchomości 
bądź też wypłatą odszkodowania.  
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że jeśli 
chodzi o wykup to po złożeniu wniosku, zebraniu opinii MZUiM w Katowicach czy teren zajęty jest 
pod pas drogi publicznej, Wydziału Planowania Przestrzennego, dokonaniu wyceny, uzgodnieniu 
warunków finansowych i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie wniosek przekazywany 
jest do realizacji. Jeśli w budżecie jest wystarczająca ilość środków to wniosek jest realizowany, jeśli 
nie mamy środków to zostają one zabezpieczone na etapie planowania budżetu na rok kolejny. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 
w przypadku odszkodowania obowiązuje postępowanie administracyjne, które wszczyna się kiedy 
decyzje stwierdzające nabycie przez miasto gruntu są ostateczne. Co do zasady powinien to być 
miesiąc przy postępowaniach prostych. Ponieważ jednak postępowania dotyczące nieruchomości 
są skomplikowane i wiążą się z wyjaśnieniem wielu kwestii pobocznych, w zależności od tego ile te 
dodatkowe postępowania trwają, niezwłocznie po zgromadzeniu materiałów, w tym również 
wyceny nieruchomości, jest wydawana decyzja.   
 

Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że są mieszkańcy miasta, którzy mają zajęte działki prywatne 
pod parking publiczny, pod chodnik, gdzie miasto weszło z inwestycją. Oni od kilku lat próbują czy 
to zamienić tą działkę na jakąś inną czy też uzyskać od miasta odszkodowanie. Dodatkowo z racji 
tego, że teren należy do osoby prywatnej nie jest sprzątany przez miejskie służby, co powoduje, że 
na parkingu i chodniku są sterty śmieci. Według miasta należy to do osoby prywatnej. Właściciele 
działek wymieniają się od kilku lat korespondencją z miastem, z której nic jednak nie wynika.   
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK poprosiła 
o przekazanie szczegółowych informacji, jakich konkretnie nieruchomości i do kogo należących ta 
sprawa dotyczy, ponieważ nie kojarzy postępowania w zakresie wykupu, które by się ciągnęło kilka 
lat. Odszkodowanie jest odrębnym postępowaniem niż określenie stanu własności.  
 

Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że z informacji, jakie posiada wynika, że tym ludziom jest 
wszystko jedno czy miasto te działki wykupi czy wypłaci odszkodowanie czy też zamieni się na inne 
działki nawet z możliwością dopłaty ewentualnej różnicy wartości. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ ponowiła prośbę 
Pani Naczelnik o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących omawianej sprawy.   
 

Radny Borys PRONOBIS poprosił o uszczegółowienie zapisu dotyczącego zbycia w trybie art. 37 ust. 
2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. zbycie na rzecz osoby, której przyznano 
pierwszeństwo w jej nabyciu 6 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3.746,78 m2 za 
cenę 54.502,35 zł. 
  
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że są to 
grunty które są uregulowane na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” są to tereny na których 
znajdują się budynki będące w zasobach Spółdzielni.  
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Radny Borys PRONOBIS poprosił o uszczegółowienie zapisu dotyczącego zbycia w trybie art. 37 ust. 
2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. zbycia na rzecz osoby, której przyznano 
pierwszeństwo w jej nabyciu 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych o łącznej powierzchni 
użytkowej 214,40 m2 za cenę 184.646,00 zł. 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że są to 
przypadki domów jednorodzinnych, gdzie byli użytkownicy wieczyści w terminie nie złożyli 
wniosków o przedłużenie użytkowania. Zawarliśmy z nimi umowę dzierżawy. Po podjęciu uchwały 
przez Radę Miasta, która przyznawała im pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zbyto 
nieruchomości na ich rzecz.   
 
Radny Borys PRONOBIS poprosił o przybliżenie kwestii zapisu, że w trybie bezprzetargowym 
w przypadkach określonych w ustawie oraz na podstawie innych przepisów prawa w trybie art. 37 
ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. zbycie nieruchomości, która nie może być 
samodzielnie zagospodarowana na rzecz właściciela lub użytkownika wieczystego działki sąsiedniej, 
w celu poprawy warunków zagospodarowania jego nieruchomości poprzez sprzedaż prawa 
własności 20 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 1.927 m2 za cenę 8 14.649,50 zł. Pan radny 
zapytał na jakiej zasadzie można nabyć takie nieruchomości. 
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że ustawa 
o gospodarce nieruchomościami przewiduje kilka przypadków bezprzetargowego zbycia. Ten, 
o który Pan radny pyta dotyczy działek o bardzo małych powierzchniach, bądź nieregularnym 
kształcie, które jako działki samodzielne nie mogą funkcjonować, a jednocześnie mogą poprawić 
warunki zagospodarowania działki przyległej. W chwili, gdy te dwa warunki są spełnione możemy 
zbyć działkę we wspomnianym trybie.   
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w drodze przetargu miasto Katowice 
zbyło 37 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 3.431,09 m2 za cenę 6.340.180,00 zł. 
Pan Przewodniczące poprosił o uszczegółowienie tej kwestii.  
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że Wdział Gospodarki Mieniem 
realizuje potrzeby Wydziału Budynków i Dróg związane z tym, że przejmując lokale powyżej 80 m2 
nie mamy na nich najemców. Takie lokale po dokonaniu wyceny są przekazywane do sprzedażny 
w drodze przetargu. Są to oczywiście budynki, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. 
Czasami są to mniejsze lokale niż 80 m2, ale takie, które mimo prób zagospodarowania nie znalazły 
zainteresowania wśród uprawnionych w trybie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy. Wobec powyższego te lokale również kierujemy na sprzedaż, by nie ponosić kosztów ich 
utrzymania.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał, z czego wynika granica 80 m2. Pan 
Przewodniczący zapytał również, czy jeśli lokal ma mniejszy metraż, a jego sprzedaż pozwala miastu 
wyjść ze wspólnoty mieszkaniowej to również takie lokale kierowane są do sprzedażny.  
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że 80 m2 to granica wyznaczona 
przez ustawodawcę. Odnośnie kwestii sprzedaży mniejszych lokali pozwalających miastu wyjść ze 
wspólnoty takie działania również są podejmowane. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał jak wygląda kwestia sprzedaży domków na 
Giszowcu.   
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Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że miasto 
otrzymało komplet wycen sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych. Obecnie są one 
analizowane, ponieważ każdy z przypadków jest inny.   
 
Przewodniczący Komisji pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że na Giszowcu były trzy budynki do 
sprzedaży w formie przetargu na ulicach Przyjaznej, Kwiatowej i Sputników.   
 
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Edyta MAŁKIEWICZ wyjaśniła, że 
w odniesieniu do tych budynków zostały podjęte zarządzenia Prezydenta Miasta o wyznaczeniu do 
sprzedaży. Obecnie są one umieszczone w wykazie wywieszonym do wiadomości publicznej.  
 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER stwierdził, że Komisja przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 
Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, że aktualnie obowiązująca uchwała nie obliguje 
Prezydenta Miasta do przedstawiania Radzie Miasta informacji ani sprawozdania z realizacji 
gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującej 
uchwały. Pan Przewodniczący poddał pod rozwagę członków Komisji czy nie należałoby 
sformalizować tej corocznej informacji, uzupełniając uchwałę o zapis obligujący Pana Prezydenta 
do składania co roku sprawozdania o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta. 
 
Ad. 3. Opiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego 2015. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji 
będącej przedmiotem obrad Komisji.   
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Katowice opracowana została zgodnie z zapisami 
art. 267 ust. 1 pkt ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Następnie Pani 
Naczelnik przedstawiła zestawienie jednostek organizacyjnych Miasta oraz spółek prawa 
handlowego, w których miasto posiada udziały bądź akcje. Pani Naczelnik omówiła dane o stanie 
wartościowym, ilościowym oraz stopniu zużycia majątku komunalnego wg aktualnej klasyfikacji 
środków trwałych o przysługujących Miastu Katowice prawach własności oraz innych niż własność 
prawach majątkowych w tym: dane o ograniczonych prawach rzeczowych/tj. własnościowym 
prawie do lokali mieszkalnych, hipotece/, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach 
oraz akcjach w spółkach – wg stanu księgowego na dzień 31.12.2015 r. W kolejności Pani Naczelnik 
przedstawiła dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych 
w poprzedniej edycji Informacji: informacje o gospodarowaniu mieniem komunalnym i udziałami 
w spółkach prawa handlowego w okresie od dnia 31.12.2014 r. do dnia 31.12.2015 r., o dochodach 
Miasta Katowice z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz 
wierzytelnościach miasta, jak również o innych zdarzeniach mających wpływ na stan mienia 
komunalnego.   
 
Radny Michał LUTY stwierdził, że wartość księgowa mienia komunalnego wg stanu na dzień 
31.12.2015 r. wyniosła 5 810 123 376,33 zł. Pan radny zapytał czy ta wartość została pomniejszona 
o amortyzację, co roku.    
 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20BUDŻETU%20MIASTA/21.04.2016/1459404468.pdf
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Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 
majątek – składniki budowlane ulegają pomniejszeniu za wyjątkiem gruntów, gdzie podaje się 
amortyzację.  
 

Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że z przedstawionej informacji wynika, że wartość rynkowa 
majątku miasta wzrosła w stosunku do ubiegłego roku. Pan radny zapytał, co spowodowało ten 
wzrost? 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 
w głównej mierze były to inwestycje i zakupy inwestycyjne pomniejszone o amortyzację. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał czy jakaś nieruchomość miejska jest 
obciążenia hipoteką.  
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że miasto 
wystąpiło o wykreślenie hipoteki z jednego z budynków i obecnie żaden z budynków nie jest 
obciążony hipoteką. 
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał Informację Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą 
roku budżetowego 2015 pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z Informacją Prezydenta Miasta Katowice o stanie 
mienia komunalnego dotyczącą roku budżetowego 2015, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację. 
 
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 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest 
Prezydent Miasta Katowice. 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że aktualnie dzienne stawki opłat 
za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych na prawach wyłączności pod ogrody 
letnie przed istniejącymi placówkami gastronomicznymi regulowane są w § 2 ust. 3 pkt. 2 lit a-d 
uchwały nr VII/83/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których 
zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice. Zgodnie z ww. przepisami stawka ta wynosi 0,10 zł za 
zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogi publicznej, niezależnie od jej kategorii. Należy przy tym 
zaznaczyć, że stawka ta może być stosowana wyłącznie do ogródków letnich, w praktyce 
funkcjonujących w okresie od 1 kwietnia do 31 października. Natomiast w przypadku zajęcia pasa 
pod ogródek funkcjonujący od 1 listopada do 31 marca (tzw. ogródek zimowy) należałoby stosować 
stawki, określone w § 4 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d, wynoszące w zależności od kategorii dróg: dla drogi 
krajowej oraz wojewódzkiej – 2,00 zł, dla drogi powiatowej – 1,50 zł oraz dla drogi gminnej – 1,00 
zł. Pojawiające się zainteresowanie umieszczaniem w pasie drogi publicznej sezonowych ogródków 
gastronomicznych, funkcjonujących również poza sezonem letnim stanowi podstawę dokonania 
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zmiany niniejszej uchwały, ustalając jednolitą stawkę opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa 
drogowego dróg publicznych na prawach wyłączności, niezależnie od okresu, w którym ogródek 
funkcjonuje. Przyjęcie przedmiotowej uchwały pozostaje w korelacji z przygotowanym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określenia warunków usytuowania 
sezonowych ogródków gastronomicznych w pasie drogowym na terenie miasta Katowice, 
szczegółowo regulującym warunki, jakie muszą spełniać zarówno letnie jak i zimowe ogródki 
gastronomiczne. Odrębną kwestię stanowi wysokość ww. stawek. Jak już Pan Naczelnik wspominał, 
od dnia wejścia w życie uchwały nr VII/83/07 wynoszą one 0,10 zł za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa 
drogi publicznej, niezależnie od kategorii drogi. Zaznaczyć należy, iż wcześniej – zgodnie z § 4 ust. 1. 
pkt 2 lit. a-c uchwały nr XXIII/402/04 Rady Miasta Katowice z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, 
dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice – dla sezonowych ogródków 
gastronomicznych stosowane były stawki jak dla zajęcia pasa drogowego przez rzut poziomy 
obiektu handlowego lub usługowego w terenie zabudowanym, wynoszące w zależności od 
kategorii dróg: dla drogi krajowej – 2,00 zł, dla drogi powiatowej – 1,50 zł oraz dla drogi gminnej – 
1,00 zł. Odmienne traktowanie ogródków gastronomicznych zostało wprowadzone uchwałą nr 
VII/83/07 z 26 lutego 2007 roku. Aktualnie obowiązująca stawka jest niższa zarówno od stawek, 
obowiązujących w miastach Metropolii Górnośląskiej (np. Bytom: drogi powiatowe: 0,50 zł, drogi 
gminne – 0,40 zł, Gliwice: drogi powiatowe oraz gminne – 1,00 zł), jak i w dawnych miastach 
wojewódzkich województwa śląskiego (Bielsko-Biała oraz Częstochowa: drogi powiatowe: 1,50 zł, 
drogi gminne: 1,00 zł) oraz w innych miastach wojewódzkich na terenie Polski (np. Wrocław: drogi 
powiatowe: 0,50 zł, drogi gminne: 0,40 zł, Gdańsk: drogi powiatowe oraz gminne: 0,60 zł, Lublin: 
drogi powiatowe oraz gminne: 0,70 zł, Kielce: drogi powiatowe oraz gminne: 1,00 zł, Rzeszów: 
drogi powiatowe oraz gminne: 2,00 zł). Wysokość obowiązujących stawek ma wpływ zarówno na 
kwotę, wpływającą do budżetu Miasta z tytułu poboru ww. opłat, jak i na wysokość kar 
pieniężnych, nakładanych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu 
zajęcia określonego w zezwoleniu oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu. 
Wskazana w uchwale stawka 0,50 zł nie odbiega wysokością od stawek przyjętych w innych 
miastach, a jednocześnie spowoduje zwiększenie wpływu do budżetu Miasta z tytułu opłat za 
zajęcie pasa przez sezonowe ogródki gastronomiczne oraz zwiększy dotkliwość ewentualnie 
zastosowanych kar, wymierzanych zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. Należy przy 
tym zauważyć, iż proponowana stawka jest niższa od stawki obowiązującej do 2007 roku na terenie 
miasta Katowice. Konsultacje społeczne projektu uchwały zostały przeprowadzone za 
pośrednictwem Platformy konsultacji społecznych znajdującej się na stronie internetowej 
www.katowice.eu w dniach 11-25 marca 2016 r. W trakcie trwania konsultacji dwie organizacje 
pozarządowe działające na terenie miasta Katowice wniosły uwagi do projektu uchwały. Uwagi te 
nie zostały uwzględnione. 
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że zasadnym działaniem jest modyfikacja stawki natomiast 
wyraził wątpliwości co do wprowadzenia tej stawki 50 gr. już teraz. Okres, od kiedy stawki 
obowiązują to 1 kwietnia, zatem zdaniem Pana radnego miasto zmienia reguły gry w trakcie jej 
trwania. Pan radny stwierdził, że należałoby się zastanowić nad odłożeniem w czasie tych 
rozwiązań, tak by stawki obowiązywały od przeszłego sezonu letniego lub też od sezonu zimowego. 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że poruszona przez pana radnego 
kwestia była analizowana. Pan Naczelnik podkreślił, że na dzień dzisiejszy w MZUiM złożone zostały 
2-3 wnioski o ogródek letni. Prawie dwa miesiące trwały konsultacje społeczne. W związku z tym 
nie może paść zarzut, że gastronomicy czy małe i średnie firmy, które korzystają z tego nie wiedziały 

http://www.katowice.eu/
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o planowanych zmianach. Oni sami za pośrednictwem stowarzyszeń złożyli wspomniane wcześniej 
uwagi. Mając tego świadomość MZUiM, kiedy wnioski były składane już informował 
o przygotowywanej zmianie. Pan Naczelnik dodał, że jeśli projekt będzie procedowany na sesji 
kwietniowej to data wejścia w życie tej uchwały to 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. Zatem nowe stawki zaczęłyby ewentualnie obowiązywać od 
końca maja lub początku czerwca. Niektóre ogródki już ruszają, więc nawet jeśli mają decyzję, w tej 
decyzji MZUiM żeby być fair, od razu informował, że ta stawka ulegnie zmianie w trakcie dzierżawy 
tego pasa. Zatem tu też nie mamy takiej sytuacji, w której byliby zaskakiwani czy nagle 
dowiedzieliby się o tym. Stawkę, o jakiej dziś mówimy też można w różny sposób przedstawiać, ale 
zawsze jest liczona od czegoś. Nie jest to na tyle znaczące żeby wprowadzać vacatio legis, chociaż 
mieliśmy przygotowany projekt uchwały, który zakładał, iż w pierwszej kolejności będą wchodziły 
stawki dla ogródków zimowych, a później dla ogródków letnich. Jednak po analizie skutków 
finansowych nie znalazło to racji bytu. Wielokrotnie Straż Miejska boryka się z tym, że ogródki 
powstają nielegalnie. Ustawa o drogach publicznych stanowi, że w przypadku nielegalnego zajęcia 
pasa drogowego maksymalna wartość kary nie może przekraczać dziesięciokrotności ustalonej 
opłaty, co w przypadku kwoty opłaty wynoszącej 0,10 zł ma znikomy skutek prewencyjny 
i represyjny. Przy zwiększeniu liczby ogródków legalnych te nielegalne przestaną być opłacalne.  
Z drugiej strony mamy coraz lepszy instrument by to w jakiś sposób delegalizować.         
 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że podwyżka ta pewnie zostanie 
przedstawiona jako podwyżka o 500%. Nikt nie będzie wnikał w to, że to jest 5 x 0,10 zł. 
 

Radny Marek NOWARA odnosząc się do kwestii ogródków zimowych zapytał, jakie jest 
zainteresowanie postawieniem takiego ogródka. Pan radny stwierdził, że być może ta podwyżka nie 
jest znacząca dla restauracji czy pubów, które w ciągu dnia mogą uzyskać taki dochód, który 
pokryje koszty postawienia ogródka. Pan radny zgodził się z twierdzeniem, jeśli rozmawiamy tylko 
o ul. Mariackiej czy ścisłym centrum miasta. Jednak ta kwota dla jakiegoś lokalu na obrzeżach 
centrum lub w dzielnicy to już jest bardziej odczuwalna podwyżka. Pan radny zapytał, jakie były 
wpływy w 2015 roku z tytułu tej opłaty. Pan radny zapytał również czy oprócz konsultacji 
społecznych w jakiś inny sposób próbowano dotrzeć do przedsiębiorców by przedstawić im 
propozycje zmian stawek.  
 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że jeśli chodzi o wpływy to kwota 
wynikająca z wydanych decyzji administracyjnych na ogródki gastronomiczne w 2015 roku 
zamknęła się przychodem w wysokości 55 549,38 zł. Wpływy z ogródków gastronomicznych 
w pasach drogowych w 2015 roku to 48 tys. zł.                                                         
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że projekt uchwały powinien zawierać 
ocenę skutków finansowych proponowanej zmiany. 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że jeśli mówimy o kwocie 55 tys. 
zł to po planowanej podwyżce będzie to 275 tys. zł. Jest to pierwsza podwyżka od 6 lat. Pan 
Naczelnik stwierdził, że małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo interesują się, na jakich zasadach 
funkcjonują w mieście. Wszystkie informacje przygotowywane do konsultacji społecznych są od 
razu implementowane, analizowane i podlegają szerokiej dyskusji.  
 
Radna Bożena ROJEWSKA stwierdziła, że ta podwyżka nie powinna działać wstecz. Pani radna 
zauważyła, że w obowiązującej uchwale opłata za ogródki zimowe była wyższa niż za letnie, co 
zdaniem Pani radnej nie jest prawidłowe, ponieważ zimowe ogródki nie cieszą się takim 
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zainteresowaniem jak letnie. W procedowanym projekcie zrównujemy tą kwotę jednak 
w przekonaniu Pani radnej ogródek zimowy nie przyniesie tyle obrotu, co letni. Zatem ogródek 
zimowy powinien mieć symboliczną opłatę. Według Pani radnej proponowana podwyżka jest za 
wysoka.      
 
Radny Michał LUTY stwierdził, ze można się spierać czy 0,50 zł to dużo czy mało. Pan radny zapytał 
czy jest w propozycji podział miasta na centrum i pozostałe dzielnice?  
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że nie ma takiego podziału. 
Stawka jest jedna dla pasa drogowego.  
         
Radny Michał LUTY zapytał czy jest taka możliwość by podzielić w ten sposób miasto, a tym samym 
zróżnicować opłaty.  
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że ustawa mówi o drogach 
publicznych. Nie ma podziału na drogę publiczną na Giszowcu, czy też drogę publiczną w centrum 
czy drogę publiczneą na Zawodziu.  
 
Radny Marek NOWARA stwierdził, że w dyskusji patrzymy tylko przez pryzmat centrum 
i ul. Mariackiej gdzie doszło do pewnego nasycenia, jeśli chodzi o ilość punktów. Jeśli jednak 
spojrzymy na całe miasto to w przekonaniu Pana radnego nie ma mowy o nasyceniu rynku. Pan 
radny zaapelował o spojrzenie nie tylko na jedną ulicę, ale globalnie na całe miasto. 
 
Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA wyjaśnił, że w zakresie omawianych opłat 
mówimy tylko i wyłącznie o mieniu miasta, czyli o drogach i pasach drogowych miasta. Mówienie 
o tym, że patrzymy tylko na ul. Mariacką nie jest właściwe, ponieważ miasto tylko na swoim mieniu 
może pobierać opłaty. Jak popatrzymy na centrum miasta to ogniskowanie się tych usług 
rozrywkowych rozlatało się już na tyle, że z aktywnością gastronomików mamy do czynienia od ul. 
Stęślickiego przez Sobieskiego, Mickiewicza (tyły wszystkich nieruchomości, które są 
nieruchomościami komercyjnymi mają zagospodarowane podwórka) do samej ul. Francuskiej. 
Pewne elementy, które zaszczepiliśmy w mieście, wykreowania potrzeby na tą usługę 
spowodowało, że wielu innych gastronomików i restauratorów dokonało tego samego tyle, że nie 
wnoszą opłat do miasta, bo nie działają na gruncie miasta.  
 
Radny Borys PRONOBIS stwierdził, że w centrum miasta przedsiębiorcy płacą nawet 100 Euro za 
m2 wynajmowanych powierzchni, zatem 0,50 zł za 1 m2 ogródka nie będzie stanowiło dla 
przedsiębiorcy znacznego obciążenia. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że tak jak sugerował Pan radny Biskupski 
można by było zwiesić okres obowiązywania tej uchwały do 31 października. Takim działaniem 
uzyskalibyśmy efekt, że byłaby to de facto obniżka opłat za ogródki zimowe, natomiast od 
przyszłego sezonu obowiązywałaby nowa stawka za ogródki letnie.    
 
Radny Maciej BISKUPSKI stwierdził, że popiera zasadność wprowadzenia tej podwyżki natomiast 
z punktu widzenia budżetu miasta wiele nie zyskujemy tym bardziej, że ta stawka miałaby wejść 
w życie z dnia 1 czerwca. Należy jednak wziąć również pod uwagę fakt, że są tacy przedsiębiorcy, 
którzy sobie świetnie radzą i są tacy, którzy radzą sobie gorzej.  
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Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w jego przekonaniu to by również 
trochę uregulowało stronę formalną tego przedsięwzięcia. Nie działałoby to prawo wstecz 
w stosunku do tych przedsiębiorców, którzy już podpisali umowy. Pod względem formalnym, 
wizerunkowym, finansowym wszystkie te sprawy byłyby zapewnione przy ewentualnym 
pozytywnym rozpatrzeniu przez Pana Prezydenta wniosku Komisji o zawieszenie działalności tej 
uchwały.    
 
Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że odbyły się dwumiesięczne konsultacje, zatem wszyscy 
zainteresowani wiedzą o planowanych zmianach. Przedsiębiorcy, którzy złożyli już wnioski mają 
świadomość tego, że uchwała jest w procedowaniu i w chwili, gdy wejdzie w życie wejdą też nowe 
stawki. Propozycja przesunięcia obowiązywania tego dokumentu do czasu uruchomienia zimowych 
ogródków spowoduję, że podmioty zapomną o okresie konsultacji w czasie, których mieli 
możliwość wypowiadania się.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zaproponował, by Komisja skierowała do Prezydenta 
Miasta Katowice wniosek o rozważenie możliwości zawieszenia wykonania omawianej uchwały do 
dnia 31 października br. 
 
Radni po przedyskutowaniu propozycji Pana Przewodniczącego skierowali do Prezydenta Miasta 
wniosek następującej treści: 
 
Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice o rozważenie 
możliwości zawieszenia wykonania uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach 
miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice [DS-542/16], do czasu 
zakończenia funkcjonowania letnich ogródków przed placówkami gastronomicznymi tj. do dnia 
31 października br. - przez umieszczenie stosownego zapisu w projekcie uchwały.  
 
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 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice, 
w głosowaniu: 5 głosów „za” przy 1 głosie „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się” - 
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 zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice 
na 2016 r. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zmian budżetu miasta 
Katowice na 2016 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 1.271.123 zł z tytułu: 

 dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe - 251.474 zł, w tym: 
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 placówki oświatowe w związku z odszkodowaniami za zniszczone mienie (85.782 zł), 
zwrotem kosztów zakupu pomocy edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminów 
kwalifikacyjnych (1.553 zł) – 87.335 zł, 

 Miejską Izbę Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu 
w związku ze wzrostem skuteczności działań egzekucyjnych – 55.000 zł, 

 Dom Dziecka „Tęcza” w związku z darowiznami pieniężnymi – 1.100 zł, 

 Zakład Zieleni Miejskiej w związku z odszkodowaniem za uszkodzone mienie – 108.039 
zł, 

 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) - 863.111 zł na realizację 
projektów pn.: 

 "Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły"- 141.835 
zł, 

 "Więcej niż sprzedawca"– 269.818 zł, 

 "Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3"- 145.279 zł, 

 "Praktyka w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS 4 
w branży TSL"- 255.112 zł, 

 "W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania - jak zachęcić uczniów do nauki 
języków obcych?"- 51.067 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (119.744 zł) i budżetu państwa (2.352 zł) na 
realizację projektów pn.: 

 "Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności 
szkolnej teraz i w przyszłości"(EFS) - 53.120 zł, 

 "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" (EFS - 66.624 zł, 
budżet państwa – 2.352 zł) - 68.976 zł, 

 zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację w 2015r. zadania zleconego 
z zakresu administracji rządowej wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (wraz 
z odsetkami) – 863 zł, 

 środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na obsługę zadań realizowanych przez Miasto w związku z dostosowaniem planu do 
wysokości 2,5% środków przyznawanych według algorytmu w 2016 roku – 2.791 zł, 

 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu 
pn.”Prosperity” – 30.788 zł. 

 zmniejszenie dochodów o kwotę 3.994.966 zł z tytułu: 

 dotacji z budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na realizację zadania "Przedłużenie ul. 
Szybowcowej" w związku z nie uzyskaniem dofinansowania - 3.000.000 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: 
"Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem 
prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych" 
celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie – 839.839 zł, 

 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.:" 
Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności szkolnej 
teraz i w przyszłości" w związku ze zmianą źródła finansowania projektu – 14.605 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (135.732 zł) i budżetu państwa (4.790 zł) 
na realizację projektu pn: "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową 
rodziców" celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie -140.522 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 3.453.362 zł przeznaczonych na: 
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 dofinansowanie bieżącej działalności placówek oświatowych, w tym remont instalacji 
hydrantowej w X Liceum Ogólnokształcącym (50.000 zł), przeniesienie złącza kablowego 
w związku z planowaną rozbudową Miejskiego Przedszkola Nr 66 (4.300 zł), zakup pomocy 
edukacyjnych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w Zespole Szkół Nr 2 ze 
środków otrzymanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (1.553 zł) oraz naprawę 
zniszczonego mienia w placówkach oświatowych ze środków otrzymanych odszkodowań 
(15.246 zł) -71.099 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych: 

 „Modernizacja budynków komunalnych” przy ul. Katowickiej 48a, 50 – 275.000 zł, 

 "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów/ 
Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej" ze środków niewykorzystanych w 2015 roku – 
550.000 zł, 

 remont uszkodzonej fontanny ze środków odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela 
przez Zakład Zieleni Miejskiej – 108.039 zł, 

 zorganizowanie wycieczki dla wychowanków Domu Dziecka „Tęcza” ze środków 
otrzymanych darowizn – 4.555 zł, 

 obsługę administracyjną zadań realizowanych w ramach PFRON (2,5%) w związku ze 
zwiększeniem środków wg algorytmu na 2016 r.- 654 zł, 

 realizację inwestycji przez zakład budżetowy pn.: "Przebudowa i przejęcie do użytkowania 
jako szaletu miejskiego pomieszczeń byłej toalety będącej częścią zabudowań Zespołu 
Klasztornego Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Katowicach przy ul. Panewnickiej 
76" – 272.250 zł, 

 realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej: 
Erasmus+ (485.647 zł) i Horyzont 2020 (30.788 zł), w tym: 

 "Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły" 
(Erasmus+) - 175.752 zł, 

 "W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania - jak zachęcić uczniów do nauki 
języków obcych?" (Erasmus+) - 51.067 zł, 

 "Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3" (Erasmus+) - 73.002 zł, 

 "Praktyka w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS 4 
w branży TSL" (Erasmus+) - 170.945 zł, 

 "Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji" (Erasmus+) – 14.881 zł, 

 "Prosperity" (Horyzont 2020) – 30.788 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych (133.024 zł), budżetu państwa (2.352 zł) i budżetu miasta (1.355.954 zł) – 
1.491.330 zł, w tym: 

 „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których 
organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów 
przedszkolnych” (wkład własny) – 903.492 zł, 

 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” (EFS – 66.624 zł, 
budżet państwa – 2.352 zł, wkład własny – 452.462 zł) – 521.438 zł, 

 " Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności 
szkolnej teraz i w przyszłości"(EFS) – 66.400 zł, 

 spłatę długów spadkowych w związku z nabyciem spadku przez Miasto – 164.000 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 7.427.188 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych: 

 "Budownictwo mieszkaniowe - komunalne" przy ul. Obrońców Westerplatte 42-50 I 
etap (wkład własny) – 275.000 zł, 



- PROJEKT - 

13 

 

 "Przedłużenie ul. Szybowcowej" (budżet państwa – 3.000.000 zł, wkład własny 857.222 
zł) w związku z nie uzyskaniem dofinansowania i niższą wartością zadania po przetargu - 
3.857.222 zł, 

 "Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki" (wkład własny) 
w związku z niższą wartością zadania po przetargu – 2.300.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych (975.571 zł) i budżetu państwa (4.790 zł) – 980.361 zł, w tym: 

 "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których 
organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów 
przedszkolnych” (EFRR) – 839.839 zł, 

 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” (EFS – 135.732 zł, 
budżet państwa – 4.790 zł) –140.522 zł, 

 realizację wieloletniego przedsięwzięcia współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej 
(Erasmus+) pn.: "Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu 
społeczności szkolnej teraz i w przyszłości"- 14.605 zł, 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 1.249.983 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 59.150 zł celem zabezpieczenia środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli (przeniesienie między działami) - 59.150 zł. 
Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 
o kwotę 572 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania (572 zł) 
przeznacza się na naprawę szkód - zaszklenie dwóch okien oraz wymianę zniszczonej tablicy 
informacyjnej na elewacji budynku (572 zł). 
 
Radna Krystyna SIEJNA poprosiła o przybliżenie kwestii zmniejszenia wydatków na „Przedłużenie 
ul. Szybowcowej” (budżet państwa – 3.000.000 zł, wkład własny 857.222 zł) w związku z nie 
uzyskaniem dofinansowania i niższą wartością zadania po przetargu - 3.857.222 zł. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że według wniosku 
Wydziału Inwestycji zadanie jest po przetargu, w związku z tym ograniczenie wartości 
kosztorysowej następuje o kwotę środków z budżetu państwa oraz dodatkowo o 800 tys. zł. 
Oznacza to, że ten zakres, który był planowany zostanie zrealizowany za mniejszą kwotę.  
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
    
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 r., jednogłośnie - 8 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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
miasta Katowice na lata 2016-2035. 
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Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że celem dostosowania 
planu w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do faktycznych 
potrzeb dokonuje się zmian wydatków w latach 2016-2019 na ich realizację oraz zmian limitów 
zobowiązań: 

 zwiększenie limitów kwot wydatków o 2.187.265 zł przeznaczonych na: 

 realizację projektów bieżących ze środków unijnych o kwotę 1.279.833 zł: 

 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna (+834.119 zł): 

 „Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3" – zwiększenie 73.002 zł 
(w 2016 r.) i zwiększenie 107.807 zł (w 2017 r.); 

 „Praktyka w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS 4 
w branży TSL" – zwiększenie 170.945 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 146.559 zł (w 2017 
r.); 
w tym nowo wprowadzanych do WPF, realizowanych po roku 2016 

 „Więcej niż sprzedawca" – zwiększenie 335.806 zł (w 2017 r.); 

 Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk „Metoda 
CLIL drogą do lepszej motywacji" – zwiększenie 14.881 zł (w 2016 r.); 

 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna (+239.031 zł): 

 „Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły" – 
zwiększenie 175.752 zł (w 2016 r.); 

 „W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania - jak zachęcić uczniów do nauki 
języków obcych?" – zwiększenie 51.067 zł (w 2016 r.) i zwiększenie 12.212 zł (w 2018 
r.); 

 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" – zwiększenie 
87.137 zł (w 2016 r.) i zmniejszenie 66.268 zł (2017 r.); 

 „Prosperity" – zwiększenie 30.788 zł (w 2016 r.), zwiększenie 30.119 zł (w 2017 r.), 
zwiększenie 29.450 zł (w 2018 r.) i zwiększenie 28.781 zł (w 2019 r.); 

 „Ciągłe doskonalenie umiejętności językowych kluczem do sukcesu społeczności 
szkolnej teraz i w przyszłości" – zwiększenie 51.795 zł (w 2016 r.); 

 realizację projektów majątkowych ze środków unijnych o kwotę 357.432 zł: 

 „Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których 
organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów 
przedszkolnych" – zwiększenie 63.653 zł (w 2016 r.); 

 „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" – zwiększenie 
293.779 zł (w 2016 r.); 

 realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
o kwotę 550.000 zł: 

 „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych 
Szeregów/ Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej" – zwiększenie 550.000 zł (w 2016 
r.); 

 zmniejszenie limitów kwot wydatków o 6.438.472 zł przeznaczonych na: 

 realizację zadań inwestycyjnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 
o kwotę 6.157.222 zł: 

 „Przedłużenie ul. Szybowcowej" – zmniejszenie 3.857.222 zł (w 2016 r.); 

 „Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul. Kościuszki" – zmniejszenie 
2.300.000 zł (w 2016 r.); 

 programy nieinwestycyjne uchwalone przez Radę Miasta o kwotę 281.250 zł: 

 „Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" – zmniejszenie 
281.250 zł (w 2016 r.) – w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa. 
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Ponadto dokonuje się korekt nie skutkujących zmianą łącznego limitu wydatków wieloletnich 
przedsięwzięć, a polegających wyłącznie na: 

 zmianie limitu wydatków w 2016 roku poszczególnych zadań w ramach wieloletnich 
przedsięwzięć inwestycyjnych: 

 „Modernizacja budynków komunalnych" – zwiększenie 275.000 zł; 

 „Budownictwo mieszkaniowe - komunalne" – zmniejszenie 275.000 zł; 

 zmianie limitu zobowiązań dla zadania w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych: 

 „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Kaskady i gen. 
Grota- Roweckiego " – zwiększenie 240.000 zł. 

Zmienione limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć ujmuje się w załącznikach nr 2a, 
2b, 3 i 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w W ieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie 
planu roku 2016, celem dostosowania do zmian proponowanych na sesji uchwałą Rady Miasta 
w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok. 
Ponadto dokonuje się korekty WPF po roku 2016 w zakresie: 

 dochodów i wydatków bieżących w latach 2017-2019, wskutek zmian dokonanych w ramach 
przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi, 

 przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w celu 
zbilansowania budżetu w latach 2017-2018. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o przybliżenie jak poruszać się po 
Wieloletniej Prognozie Finansowej by móc w prosty sposób móc zidentyfikować wszystkie 
proponowane zmiany. 
 
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zmiana Wieloletniej 
Prognozy Finansowej obejmuje dwie części. Jedna z nich to tzw. tablica WPF czyli ta która mówi 
o budżecie 2016 roku i o prognozie na kolejne lata aż do 2035 roku. Jest to załącznik nr 1. Ta tablica 
jest opracowywana jest w programie BeSTi@ i generowana wprost z programu w formie arkusza 
Excel. Wprowadzenie do tej tablicy, która jest bardzo wymagająca kolejnych kolumn zawierających 
informacje, w których ewentualnie pozycjach wprowadźmy zmiany spowodowałoby, że tablica 
stałaby się nieczytelna. Druga część zmiany WPF dotyczy wieloletnich przedsięwzięć. W tych 
tablicach przedstawiamy jak dane zadanie kształtowało się przed zmianą a jak kształtuje się po 
zmianie. By w jakiś sposób przybliżyć te zmiany odnośnie przedsięwzięć dołączane jest 
uzasadnienie, w którym zapisane jest jak zmieniają się limity przedsięwzięć. Każdy przywołany 
w uzasadnieniu projekt mający odniesienie w tablicach ma wskazane o ile ta kwota się zimniejsza 
bądź zwiększa w każdym roku.            
 
Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 
FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  
 
Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035, 
jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Ad. 5. Korespondencja. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poinformował, że do wiadomości Komisji nie 
wpłynęła żadna dodatkowa korespondencja.  
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Ad. 6. Wolne wnioski. 
 
Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, iż 
porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER podziękował Radnym za aktywność podczas obrad 
Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie wyczerpujących 
wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

 
Protokołowała  

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  
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