Protokół Nr PR.0012.8.4.2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Ś ląska w dniu 14 kwietnia 2016 r.
w sali nr 211 Urz ędu Miasta Ruda Ś ląska

•

Godzina rozpoczę cia posiedzenia: 15:00

•

Godzina zako ń czenia posiedzenia: 17:30
Obecni wg za łączonej listy.

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porzadku obrad.

Posiedzenie otworzył p. Andrzej Stania - Przewodnicz ący Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu wzi ęli
udział cztonkowie Komisji oraz mec. Katarzyna Król - Radca Prawny reprezentuj ąca Biuro Prawne
Urzę du Miasta Ruda Ś ląska, mec. Paweł Larisch - Radca Prawny zapewniaj ący obsługę prawną Rady
Miasta Ruda

Ś ląska, p. Iwona Frankowicz - Frank - Naczelnik Wydzia ł u Gospodarki
Nieruchomo ściami, p. Mariusz Pol - G ł ówny Specjalista Wydzia łu Dróg i Mostów,

ala- Dyrektor PROFIT MANAGEMENT. Po powitaniu wszystkich zebranych Przewodnicz ący
Komisji zaproponowa ł następuj ący porządek obrad:
1.
2.

Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porz ądku obrad.
Rozpatrzenie skargi Panalleleallaz dnia 22.02.2016 r. na Prezydenta Miasta Ruda
Śląska - kontynuacja.

3.

Rozpatrzenie skargi z dnia 29.03.2016r. podmiotu PROFIT MANAGEMENT reprezentowanego
przez Dyrektora OS na dzia łalność Prezydenta Miasta Ruda Ś ląska.

4.

Sprawy bieżące, korespondencja, wolne wnioski.

Porządek obrad przyj ęto przez aklamacj ę .

Pkt 2. Rozpatrzenie skargi Pana 1n~ dnia 22.02.2016 r. na Prezydenta Miasta
Ruda Ś lą ska - kontynuacia.

Wyjaśnień w sprawie zarzutów zawartych w skardze p.audzieli ła mec. Katarzyna Król,
która poinformowa ła,

że sąd w postę powaniu uproszczonym wyda ł nakaz zaptaty przez

p. ~zgodnie z pozwem kwoty 14540,04 z ł na rzecz powoda. Od przedmiotowego nakazu
skarżący wniósł sprzeciw, po czym zap łacił zaległe opłaty z tytuł u użytkowania wieczystego za rok
2014 i 2015. Do zapł aty pozostata jednak kwota 1,66 z ł . Powód ograniczył wiec powództwo do kwoty
1,66 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 kwietnia 2015 r. S ąd w postępowaniu zwykłym
zasądził ww. kwotę od pozwanego na rzecz powoda oraz kwot ę 2400,00 zł tytułem zwrotu kosztów
zast ępstwa procesowego. Koszty zast ę pstwa procesowego naliczone zostaty od nale żności głównej
tj. 14540,04 zł . Pani Mecenas zaznaczyta, że peł nomocnik, jako strona wygrywaj ąca nie może zrzec
si ę zwrotu kosztów zast ępstwa procesowego.
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Dyskusja.
Wiceprzewodnicz ąca K. I. Korek podkre śliła, że Komisja nie podwa ża zasadno ści post ępowania
Urzędu Miasta. Wątpliwoś ci budzi jednak tryb post ę powania w omawianej sprawie, a mianowicie
dlaczego sprawę zaległości w opł atach p.

aza

rok 2014 skierowano na drog ę sądową

dopiero po roku, a sprawę zaleg łości za rok 2015 ju ż po 14 dniach. Radna dodata, że przeprowadzi ła
rozmowy na temat trybu powiadamiania mieszka ń ców o zaleg łościach w opł atach z 2 pracownicami
różnych Wydziałów Urzę du Miasta i obie te osoby twierdz ą, że wezwania do zap łaty kierowane s ą
do dłuż ników w okresie wakacyjnym.
Mec. K. Król wyjaś niła, że miasto jako wierzyciel mo że skierować na drogę sądową sprawę zaległości
w opłatach z tytu łu użytkowania wieczystego z dniem 1 kwietnia danego roku
i przed przedawnieniem, czyli przed up ływem 3 lat od powstania zaległo ści. Jeżeli wydzia ł
merytoryczny zleca Biuru Prawnemu skierowanie sprawy do s ądu, Biuro Prawne nie mo że nie
wykonać takiego zlecenia.
W zwi ązku z ch ęcią zabrania gtosu w sprawie wyra żoną przez Pana ~Sa
Przewodniczący Komisji zapyta ł , czy posiada on peł nomocnictwo do reprezentowania przed Komisj ą
p.aab aapoinformowat, że od wielu lat reprezentuje p. la
w wielu sprawach i posiada jego peł nomocnictwo do reprezentowania go wobec ZUS-u i innych
urzędów i instytucji. Wobec powy ż szego mec. P. Larisch poinformowa ł , że z przyczyn formalnych
konieczne jest z łożenia tego dokumentu w oryginale. Poniewa ż Pan dysponowa ł
wyłącznie kserokopi ą peł nomocnictwa, Przewodnicz ący A. Stania poinformowat go, że nie może
reprezentowa ć p. 1111~1~ przed Komisj ą. Przewodnicz ący Komisji poprosi ł
ap o cierpliwość i poczekanie na mo żliwość wypowiedzi, do momentu kiedy
Komisja przejdzie do kolejnego punktu posiedzenia po świ ę conego skardze wniesionej przez podmiot
PROFIT MANAGEMENT reprezentowany przez Dyrektora

S.

aeo świadcrył , że rezygnuje z udzia ł u w części posiedzenia po świ ęconej jego
skardze na Prezydent Miasta Ruda Ś ląska ze wzgl ę du na sposób potraktowania przez Komisj ę sprawy
skargi p.alawiadczy ł również, że nie zgadza si ę z niczym, co mec. K. Król powiedzia ła
na temat sprawy p.apo czym opu ścit sal ę .
Powracaj ąc do dyskusji naczelnik I. Frankowicz - Frank poinformowa ła, że zasady windykacji
zaległoś ci reguluje odpowiednie zarz ądzenie Prezydenta Miasta tj. obecnie obowi ązuj ące
- to zarz ądzenie Prezydenta Miasta Ruda Ś ląska nr SP.0050.1.120.2015 z dnia 31.12.2015 r.
w sprawie wprowadzenia zasad windykacji nale żności z tytu ł u podatków i opłat lokalnych
oraz niepodatkowych nale żności bud żetowych, nale żności pieni ężnych maj ących charakter
cywilnoprawny i poboru zaleg łych należnoś ci przez Organ Egzekucyjny - Prezydenta Miasta Ruda
Ś ląska, a wcześniej obowi ązuj ące - to zarz ądzenie nr SP.0050.1.22.2015 z dnia 06.03.2015 r.
i nr SP.0050.1.46.2014 z dnia 16.05.2014 r. o takim samym tytule. W pierwszej kolejno ści Wydziat
Gospodarki Nieruchomoś ciami sporządza ca łoś ciowy wydruk osób, które w terminie do dnia
31 marca danego roku nie ui ścity optaty za u żytkowanie wieczyste. Do osób tych wysytane s ą
wezwania do zap ł aty ze wskazaniem terminu, w jakim musz ą dokona ć wptaty. Dopiero po up ływie
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tego terminu, Wydziat kieruje do Biura Prawnego dokumenty wraz z wnioskiem o podj ęcie kroków
sądowych w stosunku do osób, które nie dokona ły wpłaty. Odnosząc si ę do sprawy p. allir
Pani Naczelnik zauwa żyła, że wezwania do zap łaty kierowane s ą do mieszka ńca od roku 2005
i w roku bieżącym również jak na razie zalega z op łatą za rok 2016. Pani I. Frankowicz - Frank
dodała, że w przypadku zaleg łoś ci p. Sw optatach za lata wcze ś niejsze również sprawa
była kierowana do sądu.
Odpowiadaj ąc nast ę pnie na pytania mec. P. Larischa dotycz ące możliwoś ci odroczenia sp łaty
zaległ ości w optatach lub roz łoż enia je na raty, p. I. Frankowicz - Frank wyja śniła, że 14 dni przed
upływem terminu płatności dł użnik może stara ć si ę o wyznaczenie innego ni ż ustawowy terminu
zapłaty. Skarżący nie skorzysta ł jednak z takiej mo żliwości.

W związku z brakiem pyta ń dotyczących rozpatrywanej skargi Przewodnicz ący Komisji zarządził
gł osowanie nad uznaniem skargi p.

ea z dnia 22.02.2016 r. na dzia łalność

Prezydenta Miasta Ruda Ś ląska, w zwi ązku z brakiem nadzoru nad podleg łymi służbami - za
bezzasadn ą.
Wyniki głosowania:
głosowało - 6 radnych,
za - 6 radnych,
przeciw - 0,
wstrzymał o si ę od głosu - O.
Skarga zosta ła uznana za bezzasadn ą.

Korzystaj ąc z obecno ś ci p. I. Frankowicz - Frank, Wiceprzewodnicz ąca Komisji poprosi ła o udzielenie
pisemnej odpowiedzi na pytania dotycz ące:
•

liczby wezwa ń do zapł aty skierowanych w latach 2014 - 2015 do osób zalegaj ących
z uiszczeniem optaty za u żytkowanie wieczyste (dla osób fizycznych i prawnych)
- obiegu wysył ania upomnień /wezwa ń do zapł aty/. Radna K. I. Korek poprosi ła
o przedstawienie obiegu dokumentacji oraz wskazanie przepisów reguluj ących t ę kwestię .
W kontekś cie rozpatrywanej skargi p. J

Pani Radna poprosi ła również

o wyjaś nienie, dlaczego w przypadku zaleg łości skarżącego w op łacie z tytutu użytkowania
wieczystego za rok 2014 spraw ę skierowano na drog ę sądową dopiero po roku,
a w przypadku zaleg łoś ci za rok 2015 tylko 14 dni po up ływie terminu płatno ści. Radna
K.I. Korek poprosi ła o informacj ę , czy odpowiedzialno ść za taki sposób post ępowania
w ww. sprawie ponosi Radca Prawny czy te ż Wydziat Gospodarki Nieruchomo ściami.
•

wynagrodzenia uzyskiwanego przez Radców Prawnych z tytutu procesów dotycz ących spraw
zwi ązanych z zaleg łościami w opłatach z tytu ł u użytkowania wieczystego - jaki procent
zasądzonej kwoty tytu łem zwrotu kosztów zast ępstwa procesowego wyp łacany jest Radcy
Prawnemu? Pani Radna poprosi ł a o tabelaryczne przestawienie wynagrodze ń dla Radców
Prawnych w skali roku.
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•

liczby podmiotów, którym Prezydent Miasta Ruda

Ś ląska udzielił a pomocy de minimis

w latach 2014 - 2015, z wskazaniem kwoty i nazwy beneficjenta,
•

liczby udzielonych umorze ń opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w latach 2014 - 2015,
z podaniem podstawy prawnej,

•

liczby wniosków skierowanych w latach 2014 - 2015 przez Wydzia ł Gospodarki
Nieruchomo ściami Urzę du Miasta Ruda Ś ląska do Biura Prawnego o podj ęcie kroków
sądowych wobec d ł użników z tytuł u opłaty za u żytkowanie wieczyste.

Pkt 3. Rozpatrzenie skargi z dnia 29.03.2016r. podmiotu PROFIT MANAGEMENT
re rezentowane o rzez D rektora - na dzia łalność Prez denta

Miasta Ruda ś ląska.

Przewodniczący Komisji odczyta ł pismo z dnia 29.03.2016 r. podmiotu PROFIT MANAGEMENT
reprezentowanego przez Dyrektora jadotycz ące „wniosku do prezydenta
Miasta o podanie informacji publicznej w trybie Ustawy z dnia 06.09.2001 r. - Dz. U. z 2014 r.,
poz. 782 z pó źn. zm ., skargi na pani ą Grażyn ę Dziedzic i wezwania Radnych RM do zwi ększenia
nadzoru nad decyzjami pani Dziedzic". Przewodnicz ący A. Stania wyja ś nił,

że odpowiedzi

na przedmiotowe pismo w cz ęści dotyczącej wniosku o informacj ę publiczn ą udzieliła Prezydent
Miasta Ruda Ś ląska. Komisja za ś zajmie si ę wyłącznie zawart ą w piśmie skarg ą.
W odniesieniu do zawartych w skardze zarzutów dotycz ących decyzji kadrowych podejmowanych
przez Prezydent Miasta Przewodnicz ący Komisji podkre ś li ł , że zarzuty te s ą bezzasadne, gdyż
decyzje kadrowe tego typu nale żą do wyłącznej wła ściwoś ci Prezydent Miasta.
O udzielenie wyja śnień w sprawie pozosta ł ych zarzutów zawartych w skardze poproszony zosta ł
p. Mariusz Pol - przedstawiciel Wydzia ł u Dróg i Mostów. W odniesieniu do zarzutu braku odpowiedzi
na interwencj ę dotyczącą utworzenia parkingu przy ul. Radoszowskiej w okolicach przychodni
rejonowej oraz poczty, p. M. Pol poinformowa ł ,

że sprawą tą zajmował a si ę Komisja
ds. Bezpiecze ń stwa Ruchu Drogowego. Ustosunkowa ła się ona negatywnie do propozycji
mieszka ń ców, o czym PanaSosta ł pisemnie powiadomiony.
Przechodz ąc do poruszonej w skardze kwestii uszkodze ń ul. Wyzwolenia, p. M. Pol poinformowa ł ,
że są one wynikiem szkód górniczych wyst ępuj ących w tamtym rejonie. Zaznaczy ł jednocześnie,
że Urząd Miasta nie pozostaje bezczynny wobec tego problemu i przedstawi ł korespondencj ę
prowadzon ą przez Urząd Miasta Ruda Ś ląska w zakł adem górniczy w sprawie usuni ęcia powsta łych
uszkodze ń jezdni. Wykaz pism stanowi za łącznik nr 1 do protokoł u.

W zwi ązku z brakiem pyta ń dotyczących rozpatrywanej skargi Przewodnicz ący Komisji zarządzi ł
gł osowanie nad uznaniem skargi z dnia 29.03.2016 r. podmiotu PROFIT MANAGEMENT
reprezentowanego przez Dyrektora - na dzia łalność Prezydenta Miasta
Ruda Ś ląska - za bezzasadn ą.
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Wyniki głosowania:
glosowało - 6 radnych,
za - 6 radnych,
przeciw - O,
wstrzyma ło si ę od głosu - O.
Skarga zosta ła uznana za bezzasadn ą.

Pkt 3. Sprawy Wa żące, wolne wnioski.

• Komisja poruszyła temat sprzeda ży w roku 2015 przez gmin ę nieruchomo ści zabudowanej
budynkiem byłej szkoły przy ul. Kłodnickiej 91. Przewodnicz ący Komisji podkreślił ,
że pomimo kontrowersyjno ści decyzji Prezydent Miasta o sprzeda ży ww. nieruchomo ści,
przyzna ć nate ży, że Prezydent Miasta zostata upowa żniona do podj ęcia takiej decyzji przez
Rad ę Miasta uchwałą Nr PR.0007.188.2011 z dnia 25.08.2011 r. w sprawie okre ślenia zasad
nabycia, zbycia i obci ążania nieruchomo ści oraz ich wydzier żawiania i wynajmowania
na czas oznaczony d ł uższy ni ż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
Wiceprzewodnicz ąca K. I. Korek przyzna ła, że sprzeda ż ww. nieruchomości odbyła si ę
zgodnie z prawem, tym niemniej nie s ą znane powody, dla których zosta ła dokonana.
Radny S. Ochli ń ski dodał ,

że w odczuciu mieszka ń ców dzielnicy Halemba,

do budynku przy ul. Ktodnickiej 91 przeniesiona mog ła zosta ć Szkoła Podstawowa nr 24,
ze wzgl ędu na zł e warunki panuj ące w budynku obecnie u żytkowanym przez szkołę. Radny
dodał , że mieszka ń cy zarzucaj ą Prezydent Miasta, i ż na spotkaniach z mieszka ń cami
informuje ona o dziataniach ju ż wykonanych, a nie o zamierzeniach.
Radny M. Wesoły zauwa żył ,

że po przeniesieniu szkoły funkcjonuj ącej w budynku

przy ul. Kłodnickiej 91, przez 2 lata budynek by ł pusty, poniewa ż nie opracowano koncepcji
jego wykorzystania na inny cel. Spowodowa ło to wydatkowanie przez miasto w tym czasie
ok. 400 tys. zł na jego utrzymanie. Zdaniem Radnego sprzeda ż ww. nieruchomości za kwotę
ok. 1,6 mln zł była złą decyzj ą i jest wyrazem niegospodarno ści Prezydent Miasta,
zwa żywszy że sam grunt pod budynkiem byłej szkoły jest wart ok. 1 mln z ł .
Następnie odpowiadaj ąc na pytania Wiceprzewodnicz ącej Komisji, p. I. Frankowicz - Frank
poinformowata, że ww. nieruchomo ść została zakupiona przez podmiot pod nazw ą Frapo
Invest Sp. z o.o., który nie zalega z op łatami podatkowymi na rzecz gminy.
W celu unikniecia w przysz łości przypadków sprzeda ży bez wiedzy Rady Miasta wa żnych dla
gminy nieruchomości, Przewodniczący Komisji zaproponowa ł przygotowanie projektu zmiany
uchwały reguluj ącej zasad nabycia, zbycia i obci ążania nieruchomo ści oraz ich
wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony d łuższy ni ż trzy lata lub na czas
nieoznaczony.
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W związku z powyższym zarz ądził głosowanie nad powo łaniem zespo ł u w skł adzie - radny
Andrzej Stania, radna K. I. Korek, którego zadaniem b ę dzie przygotowanie projektu uchwa ły
ww. przedmiocie.
Wynik głosowania:
gł osowało - 6 radnych,
za - 4 radnych,
przeciw - O,
wstrzyma ło si ę od głosu - 2 radnych.
Zespó ł w ww. składzie zosta ł powoł any.

•

Do poczty Komisji wp łynęło wystąpienie pokontrolne Najwyż szej Izby Kontroli - Delegatury
w Katowicach dotycz ące kontroli przeprowadzonej w Urz ędzie Miasta Ruda Ś ląska w okresie
od 18.01.2016 r. do 03.03.2016 r. w zakresie wykonania bud żetu pa ństwa w 2015 roku.
Komisja przyj ęła wyst ąpienie do wiadomości.

•

W zwi ązku z informacjami na temat rzekomego zamiaru wprowadzenia przez Prezesa
Szpitala Miejskiego w Rudzie Ś ląskiej Sp. z o.o. zmian organizacyjnych w strukturze szpitala,
polegających na przeniesieniu oddzia łów znajduj ących się w Pawilonie C szpitala
w dzielnicy Bielszowice do budynku szpitala w dzielnicy Godula, Przewodnicz ący A. Stania
w porozumieniu z radnym M. Weso łym - Przewodnicz ącym Komisji Budżetu
i Przedsi ębiorczo ś ci, zaproponowali zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji
Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Przedsi ębiorczo ś ci oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społ ecznej. Jako temat ww. posiedzenia zaproponowano zapoznanie si ę z aktualn ą sytuacj ą
Szpitala Miejskiego w Rudzie Ś ląskiej Sp. z o.o., zamierzeniami Zarz ądu Spół ki, programem
naprawczym Spó ł ki, danymi dotyczącymi rentowno ści poszczególnych oddzia łów Szpitala
za rok 2014 i 2015.

•

W związku z zniesieniem obowi ązku szkolnego dla dzieci w wieku lat sze ściu Przewodnicz ący
Komisji zaproponował wyst ąpienie do Prezydent Miasta z nast ępuj ącymi pytaniami:

- jaki będzie orientacyjny koszt wdro żenia w Rudzie Ś ląskiej zmian zwi ązanych z cofni ęciem
reformy 6-latkowej?
- ile dzieci sze ścioletnich zostanie przyj ę tych do klas pierwszych w przyszł ym roku szkolnym
w Rudzie Ś ląskiej?
- ile dzieci pozostanie w rudzkich szko ł ach podstawowych - na wniosek rodziców - w klasie
pierwszej? Ile w klasie drugiej?
- czy i ile etatów nauczycielskich w szko łach podstawowych trzeba b ędzie zlikwidować
w naszym mie ście?
- czy przedszkola (inne formy) na terenie Rudy Ś ląskiej będą w stanie zapewni ć miejsca
dla wszystkich dzieci w wieku trzech i czterech lat? Je ś li nie, to dla ilu ch ętnych dzieci
zabraknie miejsc?
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- jakie koszty ponios ła gmina w związku z wcześ niejszym przystosowaniem szkó ł do przyj ęcia
dzieci sześ cioletnich?

• Protokół Nr PR.0012.8.3.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22.03.2016 r. zosta ł
zatwierdzony.

Na tym protokó ł zakończono.

Protoko łowała
/Marzena Krzyszczuk/

U, gik
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Czł onkowie Komisji Rewizyjnej:

(VV \
p. Andrzej Stania

p. Katarzyna Irena Korek

p. Grzegorz Handler

p. Sławomir Ochli ński

p. Andrzej Pac ławski

p. Dariusz Potyra ła

p. Marek Weso ły
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