Protokół Nr PR.0012.8.4.2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda ś ląska w dniu 4 marca 2015 r.

•
•
•

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 15:30.
Obecni wg za łączonej listy obecno ści.
Przebieg posiedzenia:

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia i przyj ęcie porzadku obrad.
- p.
Andrzej Stania.
Rewizyjnej
Posiedzenie prowadzi ł Przewodnicz ący Komisji
Po powitaniu członków Komisji stwierdzi ł quorum i zaproponowa ł następuj ący porządek obrad:
1.
2.

Otwarcie posiedzenia i przyj ęcie porządku obrad.
Ustalenie składów osobowych i powołanie zespołów do kontroli realizacji uchwa ł Rady Miasta
podj ętych w roku 2014.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Porządek obrad przyj ęto przez aklamacj ę .

Pkt 2. Ustalenie sk ładów osobowych i powo łanie zespołów do kontroli realizacji uchwa ł Rady
Miasta podj ętych w roku 2014.
Przewodnicz ący Komisji zaproponowa ł , aby kontrola realizacji uchwa ł Rady Miasta podj ętych w roku
2014 przeprowadzona zosta ła przez 3 zespo ły kontrolne o nast ępuj ącym składzie:
Zespół I - p. Katarzyna Irena Korek, p. Grzegorz Handler,
Zespół II - p. Dariusz Potyra ła, p. Sławomir Ochli ński,
Zespół III - p. Marek Wesoły, p. Andrzej Pac ławski.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu wyrazili zgod ę na powołanie zespo łów kontrolnych
w ww. składzie.
Ustalono, że Zespół I dokona kontroli realizacji uchwal Rady Miasta Ruda Ś ląska
od nr PR.0007.1.2014 do nr PR.0007.82.2014, Zespól II uchwal od nr PR.0007.83.2014
do nr PR.0007.165.2014, a Zespó ł III uchwa ł od nr PR.0007.166.2014 do nr PR.0007.248.2014.
Komisja jednogłośnie - 4 głosami „za" - postanowi ła wystąpi ć do Prezydent Miasta Ruda Ś ląska o
przekazanie jej Sprawozdania z wykonania uchwa ł Rady Miasta Ruda Ś ląska za rok 2014.
W tym miejscu Wiceprzewodnicz ąca Komisji p. K. I. Korek nawi ązała do opublikowanego na stronie
BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Wyst ąpienia pokontrolnego Prezesa RIO w
Katowicach, dotycz ącego kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Ruda Ś ląska za okres
od 01.01.2010 r. do 05.12.2014 r. Bior ąc pod uwag ę stwierdzone w ww. wyst ąpieniu
nieprawid łowości odnoszące si ę do Miejskiego Przedsi ębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o., Wiceprzewodnicząca poinformowa ła o zamiarze wystąpienia na sesji Rady Miasta Ruda
Ś ląska z wnioskiem o uchylenie uchwa ły Nr PR.0007.48.2015 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia
19.02.2015 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spó łce Miasta Ruda Ś ląska zadania własnego
gminy z zakresu zieleni gminnej i zadrzewie ń .

Pkt 3. Sprawy bie żące, wolne wnioski.
•
Korespondencja:
- wniosek nr PR.0012.10.3.2015 Komisji Prawa, Samorz ądności i Bezpiecze ń stwa z dnia
16.02.2015 r. w sprawie skontrolowania przez Komisj ę Rewizyjną, czy jednostki organizacyjne
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Miasta Ruda Ś ląska uzupeł nił y na stronach BIP brakuj ące informacje wymienione w skardze
p. gala z dnia 26.11.2014 r. Przewodnicz ący Komisji zobowi ązał się osobiście
zrealizowa ć powyż szy wniosek.
- pismo nr KD.7013.2.2011 Prezydenta Miasta z dnia 16.02.2015 r. zawieraj ące wyja śnienia w
sprawie zarzutów zawartych w skardze z dnia 11.09.2014 r. Stowarzyszenia Obywatelskiego
Referendum. Przewodnicz ący Komisji poinformowa ł , że w dniu 19.02.2015 r. ww. wyja śnienia
Prezydenta Miasta zosta ły przesł ane przedstawicielowi Stowarzyszenia zgodnie z jego wnioskiem
zgł oszonym na posiedzeniu Komisji w dniu 05.02.2015 r.
- analiza sposobu za łatwiania skarg i wniosków w II pó ł roczu 2014 roku. Przewodnicz ący Komisji
zapoznat Komisj ę z jej treści ą.
- pismo Zastę pcy Prezydenta Miasta p. M. Piero ńczyka z dnia 10.02.2015 r. zawieraj ące pro ś bę o
niewyznaczanie posiedze ń Komisji Rady Miasta w pierwsze czwartki miesi ąca w godz.
15:00 - 18:00. Komisja przyj ęła pismo do wiadomości.
- anonimowe pismo mieszka ń ców dzielnicy Orzegów i Godula w Rudzie Ś ląskiej w sprawie
pomocy w organizacji spotkania w celu zawarcia porozumienia mi ędzy mieszka ńcami a firm ą
działaj ącą na terenie ha łd Szombierskich. Komisja przyj ęła pismo do wiadomości.
- odpowied ź Prezydenta Miasta z dnia 03.03.2015 r. na wniosek Komisji nr PR.0012.10.1.2015 z
dnia 05.02,2015 r. w sprawie skrócenia okresu dzier żawy nieruchomo ści gruntowej przy ul.
Kupieckiej 2a z przeznaczeniem pod targowisko miejskie. Komisja przyj ęł a odpowied ź do
wiadomości.
- odpowied ź Prezydenta Miasta z dnia 03.03.2015 r. na wniosek Komisji nr PR.0012.10.2.2015 z
dnia 05.02.2015 r. w sprawie umowy dzier ż awy zawartej z p. Henrykiem Gilem w przedmiocie
dzierż awy terenu przy ul. Kupieckiej 2a z przeznaczeniem na organizacj ę targowiska
miejskiego.
W tym miejscu Wiceprzewodnicz ąca Komisji poruszył a temat przetargu ustnego
nieograniczonego na oddanie w dzier żawę , na okres 9 lat nieruchomo ści gruntowych po ł ożonych
w Rudzie Ś ląskiej - Wirku przy ul. Kupieckiej 2a z przeznaczeniem pod targowisko miejskie i
uzyskanej przez Komisj ę na posiedzeniu w dniu 08.01.2015 r. informacji, że wysokość wadium
wpłacanego przez oferentów staj ących do powyż szego przetargu wynosita 150 z ł . Komisja
zgodnie stwierdzi ła, że kwota ta był a zbyt niska i postanowi ła wystąpić z wnioskiem
do Prezydent Miasta o nast ępuj ącej treści:
„W nawiązaniu do informacji uzyskanej na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda

Śląska w dniu 08.01.2015 r. na temat zdaniem Komisji razqco niskiego, bo wynosz ącego 150 zł
wadium wpłacanego przez oferentów stają cych do przetargu ustnego nieograniczonego na
oddanie w dzierżawę , na okres 9 lat nieruchomo ści gruntowych położ onych w Rudzie Śląskiej Wirku przy ul. Kupieckiej 2a z przeznaczeniem pod targowisko miejskie, Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ruda Śląska wnioskuje do Prezydenta Miasta Ruda ś ląska o zwrócenie uwagi
podległym pracownikom odpowiedzialnym za organizacj ę przetargów na kwesti ę wysokości
wadium. Zdaniem Komisji jego wysoko ść powinna być adekwatna do wartoś ci zamówienia oraz
pokrywać koszty nakładu pracy poniesione w zwi ązku z przygotowaniem przetargu."
Wniosek zosta ł przyj ęty nast ępuj ącym stosunkiem g łosów: za - 5 radnych, przeciw - O,
wstrzyma ł się od głosu - 1 radny.
Komisja Rewizyjna poruszy ła temat sytuacji Szpitala Miejskiego w Rudzie Ś ląskiej Sp. z o.o., a
szczególnie wynagrodze ń pielę gniarek tam zatrudnionych. Radni podkre ślili, że zarówno
piel ęgniarki jak i lekarze powinni zarabia ć wi ęcej, tym niemniej obecna sytuacja finansowa
Szpitala nie pozwa ła na zmian ę poziomu ich pł ac. Radny G. Handler zauwa żył , że zła kondycja
finansowa Szpitala nie wynika ze z łej jego pracy, ale ze sposobu dzia łania ca łego systemu służby
zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast radny M. Weso ły pokreś lił , że w jego ocenie
Szpital jest jedyn ą spółką miejską, która nie musi zarabia ć . Tym niemniej jej Prezes powinien
mimo wszystko mie ć jakiś pomysł na jej rozwój.
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• Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczony zosta ł na dzie ń 26 marca 2015 r.
na godz. 15:30.
Na tym protokół zakończono
Protokotowata
/(Marzena Krzyszczuk/
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Podpisy czł onków Komisji:
p. Andrzej Stania

p. Katarzyna Irena Korek

p. Sławomir Ochti ń ski

p. Andrzej Pactawski

p. Dariusz Potyra ła

p. Marek Wesoły
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