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BRM.0012.1.4.2015.ŁB
Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.
Data posiedzenia: 14.04.2015 r.
Miejsce posiedzenia: sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:30
Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:10
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko
Biuro Rady Miasta: Łukasz Borgieł
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (wszyscy członkowie Komisji).
Goście obecni na posiedzeniu:
1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta Kamińska
2. Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman Buła
3. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz
4. Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara Lampart
5. Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Pani
Barbara Oborny
6. Kierownik Referatu Planowania Inwestycyjnego w Wydziale Rozwoju Miasta Pani
Anna Sośniak
7. Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych w Wydziale Kształtowania Srodowiska
Pani Maria Anweiler
8. Pan Marcin Zieliński Inspektor w Referacie Planowania Strategicznego w Wydziale
Rozwoju Miasta
9. Pan Krzysztof Rogala - Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy
„Rondo-Rynek” - Biuro Projektu Przebudowy Centrum Katowic
10. Pan M__ W__ – bezdomny
11. Pan S__ K__ – mieszkaniec Katowic

Punkt 1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko powitał pozostałych członków Komisji, po
czym zapoznał zebranych z planowanym porządkiem obrad, który po wprowadzonych
zmianach, został jednogłośnie przyjęty przez Komisję.
Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
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2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 2014 r.
4. Analiza wykonania budżetu miasta Katowice w 2014 r.
5. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez
Wydział Budżetu Miasta.
Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Dariusz ŁYCZKO

6. Sprawy różne:
6.1 Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pana K__ O__ z dnia 25
lutego 2015 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice + opiniowanie projektu
uchwały.
Zespół kontrolny: Jacek PIWOWARCZUK, Maciej BISKUPSKI

6.2 Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. rozpatrzenia skargi Pani J__
M__
z
dnia
3
stycznia
2015
r.
na
działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej
w
Katowicach + opiniowanie projektu uchwały.
Zespół kontrolny: Jacek PIWOWARCZUK, Maciej BISKUPSKI

6.3 Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pana N__ W__ z dnia
9 lutego 2015 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice + opiniowanie projektu
uchwały.
Zespół kontrolny: Patrycja GROLIK, Damian STĘPIEŃ

6.4 Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Stowarzyszenia
„Bogucice – kierunek przyszłość” z dnia 3 marca 2015 r. na działania Prezydenta
Miasta Katowice + opiniowanie projektu uchwały.
Zespół kontrolny: Dariusz ŁYCZKO, Adam SKOWRON

6.5 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana M__ B__ z dnia 13 marca 2015 r. na
działania Dyrektora Szkoły Podstwowej nr 34 w Katowicach.
6.6 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana S__ K__ z dnia 26 marca 2015 r. na
bezczynność Prezydenta Miasta Katowice.

7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Punkt 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec braku uwag i pytań ze strony
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Państwa Radnych, poddał pod głosowanie projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia
komisji.
Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie – 6 głosów „za” przyjęli
protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17.03.2015 r., bez uwag.
Punkty 3 i 4 (punkty omawiane łącznie).
Analiza wykonania zadań społeczno-gospodarczych w 2014 r.
Analiza wykonania budżetu miasta Katowice w 2014 r.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko poprosiła Panią Skarbnik o wprowadzenie
do omawianych punktów posiedzenia, dodając że obszerny materiał informacyjny został
dostarczony wszystkim członkom Komisji i mieli oni okazje się z nią zapoznać.
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta Kamińska stwierdziła, że wypowie się
kompleksowo o budżecie, wieloletniej prognozie finansowej oraz o programie zadań
spłeczno – gospodarczych. Pani Skarbnik poinformowała, że komplet dokumentów
dotyczących wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok został przekazany do Rady
Miasat Katowice i wszyscy radni mogli się z nim szczegółowo zapoznać.
Następnie Pani D. Kamińska przedstawiła główne dane dotyczące wykonania
budżetu miasta katowice w 2014 roku:
1) dochody ogółem budżetu Miasta zrealizowano w wysokości 1.615.551.147,47 zł:
a) dochody bieżące - 1.453.079.810,24 zł
z czego dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 6.660.844,32 zł
b) dochody majątkowe - 162.471.337,23 zł z czego dotacje i środki na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 - 130.335.702,87 zł
2) dochody zadań własnych w wysokości 1.535.589.555,01 zł z czego:
a) dochody gminy - 1.129.340.391,80 zł
- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego - 2.388.806,95 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 5.703.475,74 zł
W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 638.385.076,13 zł
b) dochody powiatu - 406.249.163,21 zł
- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego - 938.280,67 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 131.293.071,45 zł
3) dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych Miastu w wysokości 79.961.592,46 zł z czego:
a) zadania zlecone gminy - 51.911.861,78 zł
b) zadania zlecone powiatu - 28.008.430,69 zł
c) zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji
rządowej - 41.299,99 zł
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4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
Katowice ustawami, wykonane w wysokości 48.234.434,38 zł w tym dochody przekazane:
a) budżetowi państwa - 36.115.038,92 zł
b) budżetowi miasta – w części gminnej - 603.394,14 zł; w części powiatu - 11.505.893,32
zł.
5) wydatki ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości 1.852.696.315,50 zł w tym:
a) wydatki bieżące - 1.268.707.697,03 zł w tym na:
- wydatki jednostek budżetowych - 1.019.231.628,93 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 508.782.792,52 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 510.448.836,41 zł
- dotacje na zadania bieżące - 126.531.067,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 102.126.639,91 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 7.596.375,91 zł, z tego na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.845.850,60 zł
dotacje na zadania bieżące - 16.084,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.385.107,66 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające
do spłaty w danym roku budżetowym - 0,00 zł
- obsługę długu miasta Katowice - 13.221.984,50 zł
b) wydatki majątkowe - 583.988.618,47 zł w tym na:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 566.463.120,20 zł, z tego na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej
z
realizacją zadań Miasta - 349.754.180,75 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 17.525.498,27 zł
6) wydatki zadań własnych - 1.772.734.723,04 zł z czego:
a) gminy - 1.096.153.060,59 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu
terytorialnego - 2.825.464,80zł
- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających
zwrotowi- 4.885.047,19 zł
b) powiatu - 676.581.662,45 zł w tym wydatki na finansowanie zadań:
- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu
terytorialnego - 3.230.555,22zł
- realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków
zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 352.465.509,47 zł
7) stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2014 r.
kwotę 598.208.920,76 zł
8) stan środków na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2014 r. w wysokości
229.175.520,76 zł
9) stan zobowiązań według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2014 r. kwotę
674.236.639,70 zł
10) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w 2014 roku na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
a) dochody w kwocie 3.022.078,86 zł
b) wydatki w kwocie 6.056.020,02 zł
4

projekt
11) wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków funduszy
strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z Unii Europejskiej
i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej wysokości
357.350.556,66 zł w tym:
a) w ramach wydatków bieżących - 7.596.375,91 zł
b) w ramach wydatków majątkowych - 349.754.180,75 zł
12) wydatki majątkowe miasta Katowice w kwocie 583.988.618,47 zł
a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych
(współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) w kwocie 349.754.180,75 zł
b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych
w kwocie 167.320.188,66 zł
c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 66.914.249,06 zł
13) dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2014 roku w wysokości 132.537.174,25 zł w
tym:
a) dotacje na zadania bieżące - 126.547.152,17 zł z czego:
- dotacje przedmiotowe - 696.500,00 zł
- dotacje podmiotowe - 101.365.639,05 zł
- dotacje celowe - 24.485.013,12 zł
b) dotacje na zadania inwestycyjne - 5.990.022,08 zł z czego dotacje celowe - 5.990.022,08
zł.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko podziękował Pani Skarbnik za
przedstawione dane, po czym wobec braku pytań i uwag ze strony pozostałych Radnych
zamknął przedmiotowe punkty dodając, że komisja przyjęła przedstawioną informację do
wiadomości.
Punkt 5.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez
Wydział Budżetu Miasta.
Przewodniczący Komisji Dariusz Łyczko poinformował na wstępie, że informacja
dotycząca omawianego punktu posiedzenia została dostarczona wszystkim członkom
Komisji i mieli oni okazje się z nią zapoznać, po czym poprosił Panią M. Kwapisz o krótkie
wprowadzenie do tematu.
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz na wstępie
popinformowała, że Wydział Budżetu Miasta jest jedną z komórek organizacyjnych Urzędu
Miasta Katowice bezpośrednio podległą Skarbnikowi Miasta, działającą w oparciu o
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta. Wydział podzielony jest na trzy referaty, w
których łącznie zadania realizuje 30 pracowników:
- Referat Planowania Budżetu Miasta – głowne zadanie to przygotowanie projektów
uchwał budżetowych oraz zarządzeń wykonawczych, w tym w szczególności
opracowanie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice,
szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu oraz opracowanie harmonogramu realizacji prac nad
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projektem uchwały budżetowej miasta Katowice oraz procedury uchwalania budżetu.
Referat Księgowości Budżetu Miasta - do zadań Referatu Księgowości Budżetu
Miasta należy prowadzenie finansowej i zarządczej ewidencji księgowej budżetu Miasta,
w tym w szczególności w zakresie ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetu,
przychodów i rozchodów, wysokości zadłużenia, udzielonych poręczeń i gwarancji,
zarządzania płynnością budżetu, sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań
budżetowych, sporządzania kwartalnych sprawozdań w zakresie operacji finansowych
oraz sporządzania sprawozdań finansowych Miasta.
- Referat Analiz i Sprawozdawczości - do podstawowych zadań Referatu należy
opracowywanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu, sporządzanie analiz
ekonomicznych na podstawie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostkowych i
zbiorczych, jak również szeroko rozumiana weryfikacja dokumentów w zakresie
finansów z różnych komórek organizacyjnych Urzędu przedkładanych do akceptacji
Skarbnikowi Miasta.
Pani M. Kwapisz dodała również, że referaty realizują zadania w oparciu o przepisy,
rozporządzenia oraz przepisy wewnętrzne. Na bieżąco współpracują z dysponentami
środków budżetowych czyli komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz jednostkami
organizacyjnymi miasta, organami administracji rządowej i samorządowej, organami
nadzoru oraz innymi podmiotami w ramach obowiązków służbowych w zakresie
prowadzonych spraw. Do wykonywania obowiązków służbowych wykorzystywane są
programy do obsługi budżetu, programy do obsługi korespondencji, program do tworzenia
aktów prawnych.

-

Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko podziękował Pani Naczelnik za
wypowiedź oraz otrzymany materiał informacyjny, a następnie wobec braku pytań i uwag
ze strony pozostałych radnych poddał pod głosowanie protokół z Kontroli działalności
Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Budżetu Miasta bez
zastrzeżeń. W głosowaniu: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głos „wstrzym.” protokół
pokontrolny został jednogłośnie przyjęty w formie zaproponowanej przez Pana
Przewodniczącego.
Punkt 6.
Sprawy różne.
6.1 Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pana K__ O__ z dnia 25
lutego 2015 r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice + opiniowanie projektu
uchwały.
Zespół kontrolny: Jacek PIWOWARCZUK, Maciej BISKUPSKI
„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w
sprawie rozpatrzenia skargi Pana K__ O__ z dnia 25 lutego 2015 r. na bezczynność
Prezydenta Miasta Katowice , w głosowaniu: 7 głosów „za“, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzym.” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt
uchwały.
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6.2 Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. rozpatrzenia skargi Pani J__
M__
z
dnia
3
stycznia
2015
r.
na
działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej
w
Katowicach + opiniowanie projektu uchwały.
Zespół kontrolny: Jacek PIWOWARCZUK, Maciej BISKUPSKI
„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w
sprawie rozpatrzenia skargi Pani J__ M__ z dnia 3 stycznia 2015 r. na
działania Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej
w
Katowicach, w głosowaniu: 6 głosów „za“, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzym.”
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
6.3 Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Pana N__ W__ z dnia
9 lutego 2015 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice + opiniowanie projektu
uchwały.
Zespół kontrolny: Patrycja GROLIK, Damian STĘPIEŃ
„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w
sprawie rozpatrzenia skargi Pana N__ W__ z dnia 9 lutego 2015 r. na działania
Prezydenta Miasta Katowice, w głosowaniu: 5 głosów „za“, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzym.” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt
uchwały.
6.4 Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko ws. skargi Stowarzyszenia
„Bogucice – kierunek przyszłość” z dnia 3 marca 2015 r. na działania Prezydenta
Miasta Katowice + opiniowanie projektu uchwały.
Zespół kontrolny: Dariusz ŁYCZKO, Adam SKOWRON
Zespół kontrolny przedstawił czynności związane z jego pracą w związku ze skargą
Stowarzyszenia „Bogucice – kierunek przyszłość” z dnia 3 marca 2015 r. na działania
Prezydenta Miasta Katowice.
Radny Adam Skowron stwierdził, że należy zauwazyć, iż skarga dotyczy niepodjęcia
wystarczających działań w celu zwiększenia frekwencji wyborczej, a przecież frekwencja
w tegorocznych wyborach do Rad Jedostek Pomocniczych w Katowicach była wyższa niż
w latach poprzednich, co tylko potwierdza bezzasadność przedmiotowej skargi.
„Komisja Rewizyjna po dyskusji oraz po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady
Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „Bogucice – kierunek
przyszłość” z dnia 3 marca 2015 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice, w
głosowaniu: 3 głosów „za“, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzym.” pozytywnie
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały
6.5 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana M__ B__ z dnia 13 marca 2015 r. na
działania Dyrektora Szkoły Podstwowej nr 34 w Katowicach.
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Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 4 głosy „za“, powołała zespół kontrolny do
rozpatrzenia skargi Pana M__ B__ z dnia 13 marca 2015 r. na działania Dyrektora
Szkoły Podstwowej nr 34 w Katowicach w składzie: Adam SKOWRON, Patrycja
GROLIK
6.6 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana S__ K__ z dnia 26 marca 2015 r. na
bezczynność Prezydenta Miasta Katowice.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 4 głosy „za“, powołała zespół kontrolny do
rozpatrzenia skargi Pana S__ K__ z dnia 26 marca 2015 r. na bezczynność Prezydenta
Miasta Katowice w składzie: Jacek PIWOWARCZUK, Maciej BISKUPSKI
Punkt 7.
Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko poinformował, że na najbliższym
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 12.05.2015 r. analizowane będą
następujące tematy, do opracowania których powołane zostaną zespoły kontrolne:
1. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Miejski
Dom Kultury „Ligota”.
2. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Urząd
Stanu Cywilnego.
Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie – 6 głosów „za“ powołali Zespoły
Kontrolne w składzie:
Temat 1: Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Dariusz ŁYCZKO
Temat 2: Radni prowadzący: Maciej BISKUPSKI, Damian STĘPIEŃ
Punkt 8.
Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji wobec braku uwag i wniosków stwierdził wyczerpanie porządku
posiedzenia i dziękując radnym za aktywny udział w posiedzeniu Komisji, zamknął je.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Dariusz Łyczko
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