
- PROJEKT - 

1 

Katowice, dnia 21.01.2016 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI BUDŻETU MIASTA 
RADY MIASTA KATOWICE 

ZA 2015 ROK 
 
Na mocy uchwały nr III/7/14 Rady Miasta Katowice z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Miasta Katowice i ustalenia ich przedmiotu działania 
powołana została Komisja Budżetu Miasta. Uchwałą nr III/8/14 Rady Miasta Katowice z dnia 
10 grudnia 2014 r. ustalony został skład osobowy Komisji.  
 
W rezultacie podjęcia wyżej wymienionej uchwały Rady Miasta Katowice – Komisja Budżetu 
Miasta liczyła 10 członków oraz działała w następującym składzie osobowym: 
 

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

   
W związku z podjęciem uchwały nr III/9/14 Rady Miasta Katowice z dnia 10 grudnia 2014 r. 
w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta 
Katowice, Pan radny Jerzy FORAJTER został wybrany przewodniczącym Komisji, natomiast 
Panowie radni Maciej BISKUPSKI oraz Witold WITKOWICZ zostali wiceprzewodniczącymi 
Komisji Budżetu Miasta. 
 
Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała w oparciu o plan pracy Komisji Budżetu 
Miasta przyjęty uchwałą nr V/43/15 Rady Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Katowice na rok 2015.  
 
Wobec powyższego Komisja spotkała się na 11 posiedzeniach. Podczas ww. posiedzeń 
Komisja wyczerpała zakres uchwalonego planu pracy.  
 
Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 91 %.  
 
Głównymi tematami prac Komisji były sprawy związane z gospodarką finansową miasta 
i jego jednostek organizacyjnych. Komisja podczas swoich prac szczególną uwagę zwracała na 
kwestię wykonania budżetu miasta w poszczególnych kwartałach 2015 roku. Ponadto Komisja 
zajmowała się sprawami związanymi z gospodarką mieniem komunalnym miasta, w tym 
gospodarką nieruchomościami.   
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Tematami analizowanymi przez Komisję Budżetu Miasta w omawianym okresie 
sprawozdawczym były m.in.: 

 informacja na temat budżetu obywatelskiego, 

 audyt wewnętrzny: organizacja, sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2014 rok, 
plan audytu na 2015 rok, 

 informacja na temat budżetów Rad Jednostek Pomocniczych, 

 informacja na temat gospodarki finansowej jednostek budżetowych w tym Urzędu 
Miasta oraz Komunalnego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, 

 informacja dotycząca zaległości czynszowych i podatkowych, ich windykacji oraz 
o wielkości udzielonych ulg w 2014 r., 

 informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku,  

 założenia do projektu budżetu Miasta Katowice, kierunki polityki społecznej 
i gospodarczej w roku budżetowym 2016, 

 informacja o realizacji wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
2014, 

 informacja na temat pozyskiwania przez miasto Katowice środków zewnętrznych 
w tym środków unijnych i z WFOŚiGW w Katowicach, 

 stopień zaawansowania wydatków majątkowych zapisanych w uchwale budżetowej 
na rok 2015 w zał. 5b i 6a, 

 wytyczne do projektu budżetu miasta Katowice, założenia i materiały kalkulacyjne do 
przedłożenia projektu budżetu na rok 2016, 

 sprawozdanie z działalności spółek prawa handlowego z udziałem miasta Katowice za 
2014 rok, 

 informacja Prezydenta Miasta dotycząca realizacji wniosków do budżetu 2016 roku 
zgłoszonych przez Radnych, Komisje Rady Miasta oraz Rady Jednostek Pomocniczych. 

 
Komisja, na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, rozpatrywała działalność 
merytoryczną Urzędu Miasta, podległych mu jednostek organizacyjnych oraz spółek 
z udziałem majątku gminy w zakresie usług świadczonych dla mieszkańców. 
 
Obawy Komisji w omawianym okresie budziła kwestia realizacji procedury Budżetu 
Obywatelskiego. Wątpliwości Komisji budziło również rozdysponowywanie środków 
z budżetów RJP jak również procedury i terminy wskazywania zadań przez te Rady. Komisja 
zwracała uwagę na kwestię dofinansowywania z budżetu miasta Spółki GKS GieKSa Katowice 
S.A. Zastrzeżenia członków komisji budziła również kwestia zbyt małych środków 
przeznaczanych na remonty w KZGM Katowice oraz windykacja należności prowadzona przez 
Zakład.   
  
W wyniku swej działalności Komisja Budżetu Miasta rozpatrzyła 20 sprawozdań i informacji, 
wydała 81 opinii oraz wystosowała 17 wniosków i zapytań do Prezydenta Miasta Katowice 
mających na celu usprawnienie funkcjonowania poszczególnych sfer życia w mieście 
Katowice. 
 
Do najistotniejszych należą wnioski w sprawie: 

 dodatkowych środków finansowych na tzw. sport kwalifikowany w wysokości 1,9 mln 
zł, 

 możliwości zakończenia procedury Budżetu Obywatelskiego poprzez wywieszenie listy 
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wybranych zadań w terminie do 30 czerwca, 

 zwiększenia w budżecie miasta Katowice na 2016 rok środków przeznaczonych na 
dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków do wysokości 1 mln zł, 

 przygotowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu 
oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, 
w której wprowadzono by procedury dotyczące budżetów Rad Jednostek 
Pomocniczych określające m.in. termin przedłożenia zaakceptowanych zadań czy 
formę ich prezentacji w projekcie budżetu (np. według rozwiązań przyjętych dla 
Budżetu Obywatelskiego)”,   

 stworzenia dla Rad Jednostek Pomocniczych zasad określających kierunki 
wydatkowania środków z budżetów Rad Jednostek Pomocniczych, 

 zintensyfikowania działań umożliwiających wyjście miasta ze wspólnot 
mieszkaniowych, szczególnie tych, w których występują wolne lokale przeznaczone do 
sprzedaży, 

 zwiększenia środków dla KZGM w Katowicach na remonty wolnych lokali mieszalnych 
(pustostanów), 

 przedłożenia wraz z projektem budżetu informacji dla mieszkańców o założeniach 
projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu 
środków budżetowych, w której to informacji w uproszczonej formie przedstawi się 
mieszkańcom, na co wydawane będą pieniądze z budżetu w kolejnym roku. 

 
Komisja uzyskała odpowiedzi na 15 spośród 17 złożonych zapytań i wniosków informujące 
o planowanych lub podjętych działaniach dotyczących sposobu i przewidywanego terminu 
ich realizacji. Komisja nie uzyskała odpowiedzi na wnioski w sprawie rozważenia możliwości: 

 zwiększenia w budżecie miasta Katowice na 2016 rok środków przeznaczonych na 
dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków do wysokości 1 mln zł. Wniosek złożony na 
posiedzeniu w dniu 26.02.2015 r.  

 zwiększenia w 2015 roku środków na remonty w KZGM do poziomu przynajmniej roku 
2014. Wniosek złożony na posiedzeniu w dniu 26.03.2015 r.    

 
W posiedzeniach Komisji Budżetu Miasta uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, 
podległych mu jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem majątku gminy jak również 
Przewodniczący Rad oraz Przewodniczący Zarządów Jednostek Pomocniczych 
funkcjonujących w mieście Katowice.  
 
Szczegółowe omówienie zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Budżetu Miasta 
w 2015 roku zawarte jest w protokołach z posiedzeń Komisji (BRM.0012.3.1.2015.KJ – 
BRM.0012.3.11.2015.KJ) dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice.  
 

Przewodniczący 
Komisji Budżetu Miasta 

 
 

Jerzy FORAJTER 


