Protokół Nr PR.0012.8.2.2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda ś ląska w dniu 4 lutego 2016 r.
w sali nr 211 Urzędu Miasta Ruda ś ląska

Godzina rozpocz ęcia posiedzenia: 15:00
Godzina zako ńczenia posiedzenia: 16:00
Obecni wg załączonej listy.

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porzadku obrad.

Posiedzenie otworzy ł p. Andrzej Stania - Przewodnicz ący Komisji Rewizyjnej. Po powitaniu cz łonków
Komisji zaproponował następuj ący porządek obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porz ądku obrad.

2.

Informacja Przedstawicieli Rady Nadzorczej Spó łki „Aquadrom" Sp. z o.o. na temat zasad
i perspektyw współpracy Władz Spółki z partnerem prywatnym - najemc ą „strefy suchej"
Aquadromu.

3.

Ustalenie składów osobowych i powołanie zespołów do kontroli realizacji uchwa ł Rady Miasta
podj ętych w roku 2015.

4.

Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Porządek obrad przyj ęto przez aklamacj ę .

Pkt 2. Informacja Przedstawicieli Rady Nadzorczej Spó łki „Aquadrom" Sp. z o.o. na temat zasad
i perspektyw wspó łpracy Władz Spółki z partnerem prywatnym - naiemcą „strefy suchej"
Aquadromu.

Przewodniczący Komisji p. A. Stania poinformowa ł , że w odpowiedzi na pro śbę skierowan ą do
Prezydenta Miasta Ruda ś ląska o zapewnienie obecno ści na posiedzeniu Komisji Przedstawicieli Rady
Nadzorczej Spó łki Aquadrom Sp. z o.o., Komisja otrzyma ła informacj ę, iż Rada Nadzorcza nie jest
organem uprawnionym do reprezentowania Spó łki, w związku z czym żaden z jej cz łonków nie
weźmie udział u w posiedzeniu. Przewodnicz ący odczytał treść pisma i zapyta ł obecnego na
posiedzeniu Zast ępcę Prezydenta Miasta - p. K. Mejera, o termin w jakim Komisji dostarczona
zostania informacja przygotowywana przez Zarz ąd Spółki Aquadrom Sp. z o.o. na temat zapisów
umowy zawartej z partnerem prywatnym na adaptacj ę , wyposażenie i operowania stref ą suchą w
Aquadromie. Zast ępca Prezydenta Miasta poinformowa ł , że informacja ta zostanie przekazania
Komisji w terminie około tygodnia.
Następnie Zastępca Prezydenta Miasta - p. K. Mejer wyrazi ł swoje rozczarowanie postaw ą radnych
wobec spraw Spółki Aquadrom. Przypomnia ł , że podczas sesji Rady Miasta w dniu 21.01.2016 r.
ustalono, i ż kwestie zwi ązane w funkcjonowaniem Spó łki nie będą omawiane publicznie, aby nie
działać na jej szkod ę. Tymczasem za ś Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w programie
telewizyjnym pt. „Sfera Polityki" wyrazi ł swoje zaniepokojenie, że pomimo wzrostu liczby klientów
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Aquadromu jego przychody malej ą. Pan K. Mejer podkreślił , że twierdzenie to nie znajduje pokrycia
w faktach i nawi ązał do informacji przekazanych radnym przez Zarz ąd Spół ki na posiedzeniu Komisji
Budżetu i Przedsi ębiorczości maj ącym miejsce w listopadzie 2015 r. Doda ł, że na przedmiotowym
posiedzeniu radnym przedstawiono wszystkie dane i zapisy umowy zawartej z partnerem
prywatnym, które mog ły być ujawnione. Z danych tych wynika, wbrew temu, co w programie „Sfera
Polityki" powiedział radny A. Stania, że przychód Spó łki rośnie. Prawidłowo przebiega również
inwestycja realizowana przez partnera prywatnego na terenie strefy suchej.
W odniesieniu do słów przedmówcy Przewodnicz ący A. Stania zapewni ł , że przy okazji nast ępnego
występu w „Sferze Polityki" sprostuje swoj ą wypowiedź dotyczącą Aquadromu.
W dalszej części tego punktu posiedzenia Przewodnicz ący Komisji poprosił Zastępcę Prezydenta
Miasta o odniesienie si ę do docieraj ących do radnych informacji, i ż przy budowie toru rolkarskiego
na terenie Burloch Areny zastosowano beton, który przy niskich temperaturach mo że ulec
uszkodzeniu. Przewodnicz ący poprosi ł także o potwierdzenie informacji, czy na wzrost kosztu
realizacji inwestycji polegaj ącej na modernizacji basenu sportowo - rekreacyjnego
przy ul. Ratowników, wpływ miała jakość nadzoru nad pocz ątkową fazą inwestycji sprawowanego
przez MOSIR.
Radny A. Pactawski zauwa żył , że Komisja w swojej pracy powinna opierać si ę na potwierdzonych
pisemnych informacjach, a nie na plotkach. Ponadto doda ł, że temat basenu przy ul. Ratowników
zosta ł już bardzo szczegó łowo omówiony przez Komisj ę Rewizyjną. Powód wzrostu kosztów
realizacji tej inwestycji zosta ł również wyjaśniony. Nawi ązuj ąc do powyższego Przewodnicz ący
A. Stania stwierdzi ł , że Radni Miasta powinni bra ć pod uwagę plotki, gdyż nie są pracownikami
jakiegoś wydziału kontroli wewnętrznej, lecz reprezentuj ą społecze ństwo, które w oparciu o plotki
właśnie podejmuje decyzje wyborcze. Spo łecze ństwo w du żym stopniu straci ło zaufanie do mediów
głównego nurtu. Pracownicy za ś różnych firm boj ą si ę mówi ć prawd ę z obawy o utrat ę pracy.
Zastępca Prezydenta Miasta poprosi ł , aby Komisja skierowa ła do niego na pi śmie pytania dotycz ące
powyższych kwestii. Odnosząc się do informacji na temat jako ści nawierzchni toru na Burloch Arenie
zauważył , że jest on użytkowany już drugi sezon i nie ma sygna łów o jego uszkodzeniach. Nast ępnie
zaś p. K. Mejer przekaza ł informacj ę na temat wstępnego wyniku finansowego za rok 2015 Spó łek
z udzia łem kapita łowym Miasta Ruda Ś ląska. Informacja stanowi za łącznik nr 1 do protoko łu. Radny
S. Ochli ński poprosi ł o przygotowanie dla radnych informacji zawieraj ącej porównanie wyników
finansowych Spółek osi ągniętych w roku 2014 i 2015.
W tym miejscu Zastępca Prezydenta Miasta opu ścił posiedzenie.

Pkt 3. Ustalenie składów osobowych i powo łanie zespołów do kontroli realizacji uchwa ł Rady
Miasta podj ętych w roku 2015.

Przewodniczący Komisji zaproponowa ł, aby kontrola realizacji uchwa ł Rady Miasta podj ętych w roku
2015 przeprowadzona zosta ła przez 3 zespoły kontrolne o nast ępującym składzie:
Zespól I - p. Katarzyna Irena Korek, p. Grzegorz Handler,
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Zespół II - p. Dariusz Potyra ła, p. S ławomir Ochli ński,
Zespół III - p. Marek Wesoły, p. Andrzej Pac ławski.
Komisja jednogłośnie - 4 głosami „za" wyrazi ła zgodę na powołanie zespołów kontrolnych
w ww. składzie oraz wyst ąpienie do Prezydenta Miasta Ruda Ś ląska o przekazanie Komisji
Sprawozdania z wykonania uchwa ł Rady Miasta Ruda Ś ląska za rok 2015.
Ustalono, że Zespól I dokona kontroli realizacji uchwal Rady Miasta Ruda Śląska
od nr PR.0007.1.2015 do nr PR.0007.91.2015, Zespó ł II uchwał od nr PR.0007.92.2015
do nr PR.0007.182.2015, a Zespó ł III uchwal od nr PR.0007.183.2015 do nr PR.0007.273.2015.

Pkt 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

•

Przewodniczący Komisji zapozna ł radnych z korespondencj ą:

- odpowiedzi ą Zastę pcy Prezydenta Miasta z dnia 22.01.2016 r. na pismo Komisji w sprawie
wyroku Wojewódzkiego S ądu Administracyjnego w Gliwicach dotycz ącego uchwa ły
Nr PR.0007.36.2015 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 19.02.2015 r. Komisja przyj ęta odpowied ź
do wiadomości.
- analizą sposobu zatatwiania skarg i wniosków, które wp łynęły do Urzędu Miasta Ruda Ś ląska
w II pół roczu 2015 roku. Komisja przyj ęta informacj ę do wiadomości.

•

Protokół Nr PR.0012.8.13.2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji
Budżetu i Przedsi ębiorczoś ci, Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta, Komisji Ochrony
Środowiska w dniu 10.12.2015 r. oraz protokó ł Nr PR.0012.8.1.2016 z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej w dniu 14.01.2016 r. zosta ły zatwierdzone.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
/Marzena Krzyszczuk/

C1.9- tivt-

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
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p. Andrzej Stania

p. Katarzyna Irena Korek

p. Grzegorz Handler

p. Sławomir Ochli ński

p. Andrzej Pacławski

p. Dariusz Potyrata

p. Marek Wesoły
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