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BRM.0012.8.1.2015.ŁB 
 
 
 
Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
 
Data posiedzenia: 20.01.2015 r. 

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00 

Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:20 

 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński 
 
 
Biuro Rady Miasta: Łukasz Borgieł  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (wszyscy członkowie Komisji). 

 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

 1  Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta Kamińska 
 2  Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś 
 3  Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz 
 4  Pan Bartosz Wydra – radny Rady Miasta Katowice 
 5  Pan Jacek Piwowarczyk – radny Rady Miasta Katowice 
 6  Pan Tomasz Maśnica - radny Rady Miasta Katowice 
 7  Pan J__ S__ – mieszkaniec Katowic 

 
 

Punkt 1. 
 

Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński powitał zaproszonych gości                 
oraz pozostałych członków Komisji, po czym zapoznał zebranych z planowanym 
porządkiem obrad posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty przez Komisję: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
2. Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2015 rok i 

Wieloletniej Prognozy Finansowej: 

� Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 
„Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 
rok”. 
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� Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2015 – 2035. 

� Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Katowice na 2015 rok. 

 
3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 

 
3.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia 

do opracowania programu budowy krytych pływalni na terenie Miasta Katowice 
– projekt stanowi Obywatelską Inicjatyw ę Uchwałodawczą. 

 
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Miasta na 2015 rok. 
 
5. Korespondencja i komunikaty. 

 
5.1 Pismo z dnia 12.01.2015 r. w sprawie realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady 

Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu 
transportowego miasta Katowice. 

 
6. Wolne wnioski. 
 
7. Zakończenie posiedzenia.   

 

Punkt 2.   

 
Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2015 rok i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej: 

� Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 
„Programu zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 
rok”. 

� Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2015 – 2035. 

� Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Katowice na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosiła Panią Skarbnik o krótkie 
przedstawienie projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Katowice na 2015 
rok oraz projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2015 – 2035 dodając, że ww. projekty 
uchwał zostały dostarczone wszystkim członkom Komisji. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta Kamińska poinformowała, że budżet miasta 
Katowice na przyszły rok zamyka się kwotą dochodów w wysokości 1.549.920.066 zł, 
natomiast wydatki budżetu miasta wyniosą 1.730.768.231 zł. Planowany deficyt budżetu 
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Miasta Katowice ustalono na dzień 31 grudnia 2015 roku na kwotę 180.848.165 zł.,            
a źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu kredytu z Banku Rozwoju Rady 
Europy oraz  wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 
Następnie Pani Skarbnik poprosiła o zadawanie ewentualnych pytań, gdyż przedmiotowy 
projekt uchwały wraz z obszernymi załącznikami został dostarczony wszystkim członkom 
Rady Miasta Katowice. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś poinformowała z kolei, że 
„Program zadań społecznych i gospodarczych Miasta Katowice na 2015 rok” jest 
opracowaniem zawierającym szczegółowy wykaz zadań remontowo-inwestycyjnych 
przewidzianych w uchwale budżetowej na 2015 rok dla miasta Katowice. Program, został 
podzielony na trzy części : zadania i zakupy inwestycyjne, remonty oraz planowane zadania 
społeczne i gospodarcze – z podziałem na jednostki pomocnicze.  Każda z trzech części 
zawiera szczegółowy wykaz zadań rzeczowych oraz zestawienie planowanych wydatków 
według następujących działów : transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność 
usługowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  
rozliczenia różne, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe 
zadania z zakresu polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura 
fizyczna. Wszystkie wymienione zadania opisano z uwzględnieniem podziału na zadania 
gminy i powiatu.   

Pani naczelnik podkreśliła, że zaplanowane do realizacji zadania społeczne i 
gospodarcze sprzyjają poprawie warunków życia mieszkańców oraz umocnieniu 
metropolitalnego charakteru Miasta i promocji nowego wizerunku Katowic. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za wcześniejsze 
wypowiedzi, a następnie wobec braku pytań i uwag poddał omawiane projekty uchwał pod 
głosowanie: 
 
„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok, w głosowaniu 
przy 6 głosach „za”, 4 głosach „wstrzym.”, 0 głosów „przeciw” pozytywnie 
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.”  
 
„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice 
na lata 2015-2035, w głosowaniu przy 6 głosach „za”, 4 głosach „wstrzym.”, 0 głosów 
„przeciw” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.”  
 
„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice    w sprawie przyjęcia „Programu zadań społecznych i gospodarczych 
miasta Katowice na 2015 rok”, w głosowaniu przy 6 głosach „za”, 4 głosach 
„wstrzym.”, 0 głosów „przeciw” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 
uchwały.”  
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Punkt 3.  
 

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

3.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia 
do opracowania programu budowy krytych pływalni na terenie Miasta Katowice – 
projekt stanowi Obywatelską Inicjatyw ę Uchwałodawczą. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński przypomniał, że przedmiotowy projekt 
uchwały złożony został pod koniec ubiegłej kadencji, a następnie został przekazany do 
Pana Prezydenta celem jego zaopiniowania. W związku z tym Pan Przewodniczący poprosił 
Panią Naczelnik K. Staś o przedstawienie opinii Pana prezydenta do omawianego projektu 
uchwały. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś poinformowała, że w 
zakresie wymogów formalnych omawiany projekt spełnia warunki uchwały Rady Miast 
Katowice nr LI/1064/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. ze zm. W sprawie zasad i trybu 
inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Miasta Katowice, ponieważ 
prawidłowe dane dotyczą 599 osób popierających projekt, przy 500 wymaganych. Pani 
Naczelnik dodała ponadto, że uaktualnienia wymaga podstawa prawna oraz parę innych 
korekt pisarskich o których jest mowa w przedmiotowej opinii. 
 Pani K. Staś stwierdziła również, że w zakresie oceny skutków finansowych, z uwagi 
na skomplikowaną złożoność procesu inwestycyjnego i związanych z nim kwestii 
dotyczących szczegółów technicznych jak i wyboru terenu pod lokalizację obiektów, temat 
ten wymaga dalszego przedyskutowania oraz bardzo precyzyjnego określenia sposobu 
realizacji i finansowania przedsięwzięcia. Dodała, że aktualnie w projekcie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2015-2035 nie zarezerwowano środków 
finansowych na realizację tego typu programu, jednakże są podejmowane prace w tym 
kierunku i pewne propozycje zostaną przedstawione na sesji Rady Miasta Katowice w dniu 
28.01.2015 r. 
 
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Pan radny Tomasz Maśnica 
przedstawił członkom Komisji szczegóły omawianego projektu uchwały wraz z 
uzasadnieniem. 
 
Radny Witold Witkowicz  powiedział, że omawiany projekt uchwały ma charakter 
intencyjny, nie ma w nim zapisanych konkretnych propozycji finansowych ani też nie 
reguluje on kwestii lokalizacji pływalni. Jest w nim mowa jedynie o okresowych 
sprawozdaniach składanych przez Pana prezydenta w zakresie realizacji zawartego w 
omawianej uchwale planu. Pan radny dodał, ze nie widzi żadnych powodów aby nie 
procedować nad przedmiotowym projektem uchwały po dokonaniu paru poprawek 
pisarskich i technicznych. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że przedmiotowy projekt uchwały stanowi akt 
determinacji mieszkańców, którzy uważają, że ważne dla nich problemy nie są skutecznie 
rozwiązywane przez samorząd. 
 
Radny Michał Luty  zaproponował, aby w świetle informacji o pracach podjętych przez 
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Pana Prezydenta w kierunku zapewnienia środków na powstanie krytych basenów, nie 
procedować dzisiaj  nad przedmiotowym projektem uchwały, poczekać na szczegóły do 
najbliższej sesji Rady Miasta i w razie potrzeby wrócić do tematu na następnym 
posiedzeniu Komisji. Pan radny dodał, że jest to jego wniosek formalny. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził, ze przychyla się do 
wniosku radnego M. Lutego dodając, że omawiany projekt wymaga dokonania szeregu 
poprawek oraz położenia większego nacisku na uregulowanie kwestii lokalizacji oraz 
finansowania inwestycji, gdyż na chwilę obecną  jest on zbyt ogólny. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś powiedziała, że zachowując 
intencyjność omawianego projektu uchwały, nie sposób na dzień dzisiejszy określić 
szczegółów dotyczących lokalizacji czy też spraw finansowych. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski nawiązując do wypowiedzi radnego W. Witkowicza 
powtórzył, że przedmiotowy projekt uchwały ma charakter intencyjny, wyrażający pewną 
wolę Rady Miasta w zakresie przystąpienia do opracowania programu budowy krytych 
pływalni na terenie Miasta Katowice, a zadaniem Pana Prezydenta jest przygotowanie 
takiego dokumentu. W dokumencie tym znajdą się przesłanki merytoryczne, formalne oraz 
finansowe.  
 Następnie Pan radny poprosił radnego M. Lutego o doprecyzowanie jego wniosku 
formalnego o nie głosowanie omawianego projektu uchwały, gdyż punkt obejmujący jego 
opiniowanie znajduje się w porządku bieżącego posiedzenia, więc albo można zmienić 
porządek posiedzenia albo głosować „przeciw”. 
 
Radny Michał Luty odnosząc się do wypowiedzi radnego A. Godlewskiego stwierdził, że 
z przyjemnością odpowie Panu radnemu co oznacza nie głosowanie. Przypomniał, że na 
sesji w lipcu 2011 roku, gdy był poddany pod głosowanie projekt uchwały intencyjnej w 
sprawie zobowiązania Pana Prezydenta do podjęci starań w zakresie budowy centrum nauki 
w Katowicach, cały klub Platformy Obywatelskiej nie brał udziału w głosowaniu pomimo 
obecności na sali obrad wiec jest to jedna z możliwych interpretacji tego co oznacza 
stwierdzenie „nie głosowanie”. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński doprecyzował, ze Pan radny M. Luty 
miał z pewnością na myśli wniosek formalny o zdjęcie omawianego  punktu z porządku 
obrad. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poddał pod głosowanie wniosek 
radnego M. Lutego: 

W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, 5 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.” wniosek 
nie został podjęty przez Komisję z  powodu nie uzyskania wymaganej większości. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych głosów            
w dyskusji poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie: 
 
„Projekt uchwały Rady Miasta Katowice, stanowiący Obywatelską Inicjatyw ę 
Uchwałodawczą, w sprawie przystąpienia do opracowania programu budowy krytych 
pływalni na terenie miasta Katowice, w głosowaniu przy 5 głosach „za”, 5 głosach 
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„przeciw” i braku głosów „wstrzymuj ących się” nie uzyskał pozytywnej opinii 
Komisji Rozwoju Miasta.” 
 
Punkt 4. 
 

Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Miasta na 2015 rok. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poinformował, że projekt planu pracy 
został dostarczony wszystkim członkom Komisji przed rozpoczęciem posiedzenia, po czym 
poprosił pozostałych członków Komisji o ewentualne uwagi co do kształtu przedstawionej 
propozycji. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski zaproponował, aby w przedmiotowym planie pracy umieścić 
punkt obejmujący informację nt. działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Katowice 
ds. Polityki Rowerowej czyli tzw. oficera rowerowego. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński zgodził się z propozycją radnego        
A. Godlewskiego dodając, że proponowany temat zostanie umieszczony w czerwcowym 
porządku posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji wobec braku dalszych propozycji zgłaszanych ze 
strony pozostałych członków Komisji poddał przedmiotowy projekt planu pracy pod 
głosowanie: 

Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu, przy 9 głosach „za”, jednogłośnie przyjęła  
„Plan pracy Komisji Rozwoju Miasta na 2015 rok”.  

 
Punkt 5.  
 

Korespondencja i komunikaty. 
 

5.1 Pismo z dnia 12.01.2015 r. w sprawie realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady 
Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta 
Katowice. 

 
Komisja Rozwoju Miasta przyjęła bez uwag do wiadomości ww. pismo. 

 
Punkt 6. 
 

Wolne wnioski.  
  
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził brak wniosków zgłaszanych 
przez pozostałych członków Komisji w przedmiotowym punkcie posiedzenia. 
 
Punkt 8. 
 

Zakończenie posiedzenia. 
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku 
posiedzenia, po czym podziękował zaproszonym gościom oraz pozostałym członkom 
Komisji za aktywny udział w posiedzeniu Komisji. 
 
Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
 
 

                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                            Komisji Rozwoju Miasta 

 

                                                                                                                Marek Chmieliński 


