PR.0012.1.7.2016
Protokół
z posiedzenia Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczo ści
Rady Miasta Ruda śląska
w dniu 26 kwietnia 2016 r.
W posiedzeniu, któremu przewodniczy ł p. Marek Weso ły udział wzi ęli czł onkowie Komisji:
p. Mariusz Pakuza, p. Andrzej Pac ł awski, p. Dariusz Potyra ł a, p. Norbert Rózga, p. Andrzej Stania,
p. Dorota Tobiszowska, Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel, Zast ę pca Prezydenta Miasta ds. gospodarki
komunalnej p. Krzysztof Mejer, zgodnie z list ą obecności stanowiącą załącznik do protoko łu.
W posiedzeniu nie uczestniczy ł p. Marek Kobierski.
ął
Wiceprzewodnicz ący Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczo ś ci p. Mariusz Pakuza o godz. 15:30 rozpocz
posiedzenie Komisji, przedstawiaj ąc porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwa ł .
2. Sprawy bieżące, wolne głosy.
Pkt 1. Opiniowanie projektów uchwał .
Druk 69/16 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie Bud żetu Obywatelskiego Miasta Ruda śląska
na 2017 rok.
Projekt uchwały omówił Zastę pca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej p. Krzysztof Mejer.
Uchwała dotycząca sposobu realizacji bud ż etu obywatelskiego w roku 2017 zasadniczo nie zmienia
ńców
się w stosunku do obecnie obowi ązuj ącej. Projekt uwzgl ę dnia opinie mieszka
etu
obywatelskiego
w
poprzednich
latach.
ż
wiadczenia
nabyte
w
kwestii
realizacji
bud
oraz doś
Planowane jest wprowadzenie pewnych zmian w procesie realizacji bud ż etu obywatelskiego
śląska.
w latach nast ę pnych, po ich omówieniu oraz uzgodnieniu m.in. z radnymi Rady Miasta Ruda
żącym
w
roku
bie
Omawiany projekt uchwa ły zakł ada przeznaczenie kwoty wi ększej ni ż
etu
obywatelskiego
w
roku
2017;
pula
ta
jest
systematycznie
o około 200 tys. zł na realizacj ę budż
zwi ększana.
P. M. Pakuza, który zarówno w roku poprzednim, jak i obecnym jest cz łonkiem Zespoł u ds. bud żetu
e poszczególne wnioski
obywatelskiego, nawi ązuj ąc do spotkania z Sekretarzem Miasta podkre ślił , ż
na
subiektywnej
wycenie.
skł adane przez mieszka ńców opieraj ą się
Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel wyja śniła, że bardzo waż ne jest moż liwie najdokładniejsze
łaśnie uwagę
szacowanie ś rodków potrzebnych na realizacj ę danego zadania. Urz ąd Miasta zwraca w
danego
zadania,
ale
nie zawsze
potencjalnym wnioskodawcom, aby jak najlepiej szacowa ć wycen ę
ś rodków
przesuwania
udaje si ę to tak dok ładnie okreś li ć . To z kolei często stwarza konieczno ść
na dane zadanie.
ża
P. K. Mejer nawi ązuj ąc do filozofii bud żetu obywatelskiego podkre ślił , że widoczna jest du
ększa
dzie
coraz
wi
ńców
bę
mieszka
ść
aktywność ś rodowisk szkolnych. Zdaniem p. K. Mejera aktywno
procedury
w zwi ązku z bud żetem obywatelskim, coraz wi ększa bę dzie również znajomość
ńców.
ród
mieszka
dotyczącej realizacji bud ż etu obywatelskiego wś
Natomiast p. M. Pakuza podkre ślił , że budowane s ą ś rodowiska wokół szkół , parafii oraz CIS-ów,
np. w Bykowinie, które mocno anga żuj ą si ę w budżet obywatelski, co jest pozytywnym zjawiskiem
ęsta
społ ecznym. Zdaniem p. M. Pakuzy mieszka ń cy przyzwyczajaj ą si ę do pewnych zasad, zbyt cz
ich zmiana nie służy budż etowi obywatelskiemu.
P. M. Pakuza przekaza ł prowadzenie posiedzenia Przewodnicz ącemu Komisji p. Markowi Weso łemu.
P. K. Mejer podkre ś lił , że Zarząd Miasta planuje przeprowadzenie rozmów z radnymi na temat
sposobu realizacji bud żetu obywatelskiego, równie ż w zakresie ewentualnego po łączenia w okręgi.
Zdaniem p. M. Pakuzy w przypadku po łączenia w okrę gi dzielnice tak, jak np. Chebzie nie mia łyby
szans na realizacj ę projektu - trudno znale źć złoty środek.
P. E. Guziel podkreś li ła, że podczas realizacji pierwszego bud żetu obywatelskiego by ła zastosowana
metoda okrę gów i wtedy w dzielnicy Wirek 11 g ł osami poparcia wygra ł projekt tylko dlatego,
że nie było innych du żych zada ń .

Zdaniem p. M. Wesoł ego, jeś li istnieje już wstępny materia ł informacyjny dotycz ą
cy ewentualnych
zmian w realizacji bud ż etu obywatelskiego, móg łby on zosta ć przesł any radnym do zapoznania.
P. M. Wesoł y podkreślił , ż e jest zwolennikiem, aby by ł to bud żet był maksymalnie obywatelski,
gdyż wedł ug ustawy chodzi o to, aby ingerencji samorz ądu był
o w jego realizacji jak najmniej.
P. M. Wesoł y podkreśli ł także, że mieszka ńcy maj ą swoje pomys ły, inicjatywy i b
ędą brali
coraz wi ększy udzia ł w budż ecie obywatelskim.
P. K. Mejer podkre ś li ł, ż e propozycje zmian b ędą omawiane z radnymi, natomiast bardziej
odpowiednie jest przeprowadzenie tego procesu po zako ń czeniu procedury dotycz ącej budżetu
obywatelskiego na rok 2017.
P. E. Guziel podkre śliła, ż e propozycje zmian zaproponowane przez Sekretarza Miasta wynikaj
ą
z rozmów z mieszka ńcami.
Przeprowadzono g ł osowanie nad zaopiniowaniem projektu uchwa ł y zawartego na druku nr 69/16.
Projekt zosta ł jednogłoś nie pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 7 Czł onków Komisji.
Druk nr 58/16 zawieraj ący projekt uchwa ł y w sprawie wyraż enia zgody na nabycie przez Prezydenta
Miasta Ruda Śląska nowych udzia łów w spół ce pod firm ą Śląski Park Przemys ł owo - Technologiczny
Sp. z o.o.
Projekt uchwa ły omówił p. K. Mejer podkre ślaj ąc, że jest on konsekwencj ą tego, co wcze
ś niej
zrobiono w Spół ce - chodzi o uporz ądkowanie spraw własnoś ciowych. Zakup udział ów planowany
jest po cenie nominalnej wynosz ącej 500 zł . Spół ka Rudpol - OPA sp. z o.o. wyrazi ł zgod ę na zbycie
udział ów. P. K. Mejer podkreś lił , ż e aktualnie sytuacja Spó łki nie jest najlepsza.
P. Andrzej Stania zapyta ł , czy w zwi ązku z tym, ż e obecnie w Spół ce jest nowy Prezes Zarz ądu
zosta ł przeprowadzony audyt na pocz ątku jego dział ania oraz kiedy radni mog ą otrzymać wyniki
audytu.
P. K. Mejer wyja śnił , ż e audyt zostanie przeprowadzony; Prezes Zarz ądu dosta ł polecenie
przeprowadzenia audytu. P. K. Mejer podkre ś lił , że obecnie dla funkcjonowania Spó ł ki bardzo
ważne są dwie kwestie: kwestia zwrotu podatku VAT - proces toczy si ę w tej sprawie od 3 lat,
a dotyczy on kwoty 6 mln. z ł ; kwestia odzyskania 1 mln. z ł od jednej ze spó łek.
P. Norbert Rózga podkre śli ł , ż e od 2012 roku w Spół ce zarządzał Prezes, który zgodnie z jednym
z wystąpień Pani Prezydent w roku 2011 mia ł świetnie działać . sprawy.
P. K. Mejer podkreś lił, ż e obecnie Miasto nie ma do ko ń ca szans wyczyszczenia spraw
własnoś ciowych, co wi ąże się z dużym udzia łowcem Spółki. Dąż eniem Zarządu Miasta jest,
aby spółki realizował y zadania Miasta, a 100 % posiadanie udzia ł ów powoduje lepsze zarz ądzanie.
P. K. Mejer nawiązał do spotkania z Prezesem Funduszu Górno śląskiego oraz braku mo żliwości
przej ęcia udzia ł ów Funduszu przez Miasto Ruda śląska, a takie do planowanego spotkania
z Marszał kiem Województwa Ś ląskiego w kwestii udzia ł ów Funduszu w Spółce.
P. K. Mejer podkre ś lił , że sytuacja z VAT-em pogr ążyła tę spółkę, utrudniaj ąc jej dział anie.
P. K. Mejer wyja śnił , że przyczyn ą odwoł ania poprzedniego Prezesa Spó łki p. T. Krawczyka by ło to,
że nie przedstawi ł klarownej wizji dalszego dzia łania Spółki.
P. N. Rózga zapyta ł o to, w jakiej dziedzinie zosta ła ulokowana kwota 1 mln. z ł , o której wcze śniej
powiedzia ł p. K. Mejer.
p. K. Mejer wyja śni ł , ż e jest to wynikiem umowy z jednej ze spó łek poznań skich.
Obecnie podejmowane s ą kroki prawnych w celu odzyskania tej kwoty.
P. Dariusz Potyra ła podkreślił , ż e nie widzi sensu przedstawiony dzia ła ń względem Spółki.
Zdaniem p. D. Potyraty w Spó łce pojawi ą się koszty upad łoś ciowe. Docelowo Miasto nie odkupi
udziałów największego udział owca, jakim jest Fundusz Górno śląski. Zdaniem p. D. Potyraty obecnie
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działanie jest przys ługą dla Spółki Rudpol - OPA. P. D. Potyra ła zapyta ł o rzeczywistą wartość
udziałów. Zdaniem p. D. Potyra ła w celu realizacji zada ń Miasta prostszym rozwi ązaniem
jest utworzenie nowej spó łki, do zarejestrowania której wystarczy 5 tys. zt.
P. K. Mejer podkre ślił , że kwestia dotycząca braku możliwości przej ęcia udziałów Funduszu
jest kwest, która okaza ła si ę dwa dni przed terminem posiedzenia Komisji. O tym, że Miasto będzie
wymieniato udzia ły była mowa już od jesieni 2015 roku. Natomiast dwa dni przed dniem posiedzenia
Komisji Prezes Funduszu przekaza ł informacje, że nie jest to mo żliwe. Dlatego planowane s ą
rozmowy z Marszalkiem Województwa śląskiego, chodzi o znalezienie miasta, które wykupi udzia ły
Rudy ś ląskiej.
P. K. Mejer podkre ś lił , że Spół ka śląski Park Przemystowo - technologiczny dzia ła od kilku lat,
są odpowiednie umocowania do jej dzia łania, są także zobowi ązania Spółki, ponadto Miasto
i tak nie pozbędzie się kosztów, dlatego lepiej jest wyprowadzi ć Spółkę z obecnej sytuacji.
Zdaniem p. D. Potyraty za par ę lat może pojawić si ę wniosek o wpłatę środków do Spółki.
Zdaniem p. A. Stani kwestia rozliczenia ze Spó ł ką Rudpol- OPA jest również bardzo wa żna.
P. M. Wesoły podkreśli ł , że kwota 10 tys. zt, której dotyczy omawiany projekt uchwa ły
nie jest kwotą znaczącą, to jest niewielki % wszystkich udzia łów tej Spółki. Zdaniem p. M. Weso łego
p. K. Mejer nie odniósł się do uzasadnienia do projektu uchwa ły. P. M. Wesoty odczytał uzasadnienie
do projektu zawartego na druku nr 58/16. P. Weso ły podkreślił , że chodzi o poznanie całości wizji
oraz tego, na ile ta wizja jest realna i mo żliwa do przeprowadzenia. Zdaniem p. M. Weso łego,
być może należałoby się wstrzyma ć z ewentualnym podj ęciem przedmiotowe uchwa ły do rozmowy
z Marszałkiem.
P. M. Wesoły podkreś li ł także, że radni od 5 lat mówili, że poprzedni Prezes Zarz ąd Spółki nie mial
ś rodków.
wizji. Celem Radnego jest dbanie o wydatkowanie publicznych
Zdaniem p. M. Weso łego należałoby zastanowi ć się , co zrobi ć z tą spółką.
P. K. Mejer podkreślił , nie ma sprzeczno ści mi ędzy uzasadnieniem do projektu uchwa ły,
a tym co powiedzia ł . Dwa dni przed terminem posiedzenia Komisji okaza ło si ę, że wcześniejsza
wizja przej ęcia udziatów Funduszu jest nieaktualna, ale s ą obecnie inne plany w zwi ązku
śląskiego.
z przedmiotowymi udzia łami, czyli spotkanie z Marsza łkiem Województwa
P. K. Mejer ponownie podkre ślił , że ważną sprawą jest to, że tatwiej byłoby realizować zadania
z udziatem ś rodków unijnych. Poza tym za łożenie nowej spó ł ki to nie tylko kwota 5 tys. zł .
P. D. Potyra ła zapyta ł , jaki „złoty biznes" Miasto chce zrobi ć przy udziale Spó ł ki.
Zdaniem p. N. Rózgi nie ma wi ększego sensu w przyj ęciu przedmiotowej uchwa ły,
gdyż po wykupieniu udziałów Miasto nadal b ędzie miało, tak jak obecnie, 83 % udzia łów.
Zdaniem p. N. Rózgi zrozumiale by łoby wykupienie udzia łów za potowę ceny, ze wzgl ędu na to,
że spół ka przyniosła stratę - kupowanie po kilka udzia łów przez 5 lat nie ma sensu.
P. K. Mejer podkre ślił , że do wykupienia wszystkich udzia łów około 1,5 mln. zł trzeba byłoby
jednorazowo wyasygnowa ć . Obecnie Zarz ąd Miasta chce upora ć się z drobnymi udzia łowcami.
Chodzi o to, aby mo żliwe było realizowanie zada ń m.in. w zakresie gospodarowania odpadami
przy udziale spółki miejskiej poprzez zlecanie zada ń w ramach IN HOUSE.
Ponadto, podkreślił p. K. Mejer, kiedyś Prezes Zarządu Rudpol - OPA zaufat Miastu i teraz trzeba
uregulowa ć zobowiązanie.
P. A. Stania podkreślił , że rzeczywi ście Przedsi ębiorstwo Usług Komunalnych zosta ło sprzedane
na przełomie lat 1997/1998 i obecnie nie chodzi o wskazywanie winnych, nale ży jedynie uzna ć ,
że był to bt ąd. P. A. Stania podkre ślił również , że przy odwoływaniu Pana Błażycy z funkcji Prezesa
zarządu Spół ki można jeszcze było się starać o środki unijne.
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P. M. Wesoły podkreś lił , że rol ą Komisji Budżetu i Przedsi ębiorczości jest oceni ć uchwałę .
Zdaniem p. M. Wesołego brakuje rachunku zysków i strat, bilansu, informacji na temat ca łego
montażu finansowego, perspektywy czasowej, profesjonalnego przygotowania.
Chodzi o przedstawienie ca łego planu odnośnie Spół ki. Jak podkreś lił p. Wesoty jest to jaki ś sposób
dziatania, który przekonuje.
P. K. Mejer poinformowat, że wizj ę oraz wyniki finansowe Spótki przes łał radnym.
P. K. Mejer poinformowa ł , że wycofa projekt uchwaty, oczekuj ąc równocześ nie od radnych
jednoznacznej decyzji.
P. M. Wesoły podkreślił , że kwotą 10 tys. zł niczego nie da si ę zmieni ć , więc i tak będzie wtadze
Miasta czeka ło wydanie pieni ędzy w zwi ązku z tą Spółką.
P. K. Mejer podkre ś lił , że przygotowane zostanie rozwi ązanie kompleksowe.
Druk nr 57/16 zawieraj ący projekt uchwaty w sprawie wyra żenia zgody na wniesienie nowych
udziałów do spótki pod firmą Aquadrom spółka z ograniczoną odpowiedzialno ścią z siedzibą w Rudzie
śląskiej.
P. M. Wesoły zapyta ł , czy projekt dotyczy konwersji kwartalnej.
P. E. Guziel potwierdzi ła, że projekt dotyczy konwersji kwartalnej.
P. M. Pakuza zapyta ł czy to, że kwota 93 tys. z ł zosta ła poprzednio pokryta przez Spó łkę
nie jest zbyt du żym obci ążeniem Spółki.
P. K. Mejer wyjaśni ł , że Spółka dwukrotnie partycypowa ła w kosztach sp łaty kredytu.
Ponadto p. K. Mejer poinformował , że doszto do ostrego sporu pomi ędzy Zarządem Spół ki
a Właścicielem.
P. M. Pakuza zapyta ł , czy spótka generuje zyski.
P. K. Mejer wyja śnit, że Spółka nie generuje zysku, środki pochodzi z rezerwy, która zosta ła
uwolniona. Spółka zarabia na swoje utrzymanie.
P. M. Pakuza zapyta ł o termin uruchomienia strefy suchej, który pocz ątkowo zosta ł wyznaczony
na dzień 01.04.2016 r.
P. K. Mejer wyja śni ł , że poprzedni Zarz ąd Spółki podpisat aneks, na mocy którego strefa sucha
powinna zosta ć uruchomiona do ko ń ca maja 2016 roku. P. K. Mejer poinformowa ł ,
że czeka na informacje obecnego Prezesa Zarz ądu odnośnie tej kwestii.
P. D. Potyra ła zapyta ł , czy trwaj ą jakieś prace nowego Zarz ądu Spółki dotyczące uwolnienia Miasta
od poręczenia. Poprzedni Prezesi nie zd ążyli uruchomi ć swoich pomysłów.
P. K. Mejer wyjaśnił , że około rok temu rozpocz ęty się prace nad taką koncepcj ą. Pojawiła si ę
kwestia obligacji, rolowania kredytu. Zamiast umowy por ęczenia obowi ązywałaby umowa wsparcia.
Mimo wielu próśb Zarządu Miasta przez 10 miesi ęcy poprzedni Zarząd Spół ki nie byt w stanie
nic zrobi ć w tej kwestii. Obligacje pozwoli łyby na oszczędności. Miasto otrzymało trzy oferty
na przeobrażenie kredytu w obligacje, ale poprzedni Zarz ąd nie był w stanie przedstawi ć analizy,
która oferta jest najlepsza i najbezpieczniejsza. Obecnie zg łosiła si ę do Zarządu Miasta pewna
spółka, która ma przedstawi ć ofertę .
P. A. Stania zapytat, dlaczego poprzedni Zarz ąd otrzymał stanowiska w spótkach miejskich.
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P. K. Mejer odpowiedzia ł , że powyż sze jest nieprawdą; obu bytym Prezesom kończ ą si ę obecnie
umowy - p. Bili ński odchodzi ze Spół ki, natomiast p. Morek otrzyma ł propozycj ę pracy
w Przedsi ębiorstwie Wodoci ągów i Kanalizacji, ale nie na stanowisku kierowniczym.
Zdaniem p. D. Potyraty należy uciec od przedmiotowego por ęczenia.
P. E. Guziel podkreś liła, że nie ma takiej mo żliwoś ci, aby uciec od poręczenia.
P. K. Mejer poinformowa ł , że wycena wedł ug audytorów, którzy byli w Spótce Aquadrom
już jest ni ższa niż trzy lata temu.
P. E. Guziel podkreśliła, że jedynym wyj ściem jest spł ata kredytu jak najszybciej.
P. M. Wesoły zapytał , co dla Miasta oznacza łaby upadłość Spótki.
P. E. Guziel wyja śni ła, że wpłynęł oby to na bilans skonsolidowany.
Przeprowadzono g ł osowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwa ły zawartego na druku
nr 57/16. G łosów za: 5, głosów przeciw: O, g łosów wstrzymuj ących si ę : 2.
p. A. Stania nawi ązuj ąc do wspólnego posiedzenia Komisji w sprawie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.
w Rudzie śląskiej zapytał o wyniki finansowe za ostatnie 3 lata w rozbiciu na poszczególne oddzia ły.
P. K. Mejer nawi ązał do Programu naprawczego Szpitala podkre ślając, że nie jest możliwe,
aby zostat on ujawniony.
Zdaniem p. M. Wesoł ego w spół kach miejskich chodzi o to, aby wyznacza ć cele i rozlicza ć
z ich realizacji w danym czasie. Przez te sze ść lat, zdaniem p. Weso łego, takiego realizowania planu
nie widać .
P. A. Stania podkre ślił , że są pewne sugestie Ministerstwa Zdrowia, aby zwi ększać ilość łóżek
internistycznych.
P. K. Mejer podkre ślił , ż e porównanie przychodów netto za rok 2014 i 2015 pokazuje, że Szpital si ę
rozwija. Nawi ązuj ąc do oczekiwa ń względem Zarządu Szpitala podkre ślił , że strata narastaj ąco
jest na poziomie 7 mln. zł , ze wstę pnych analiz wynika, ż e jest szansa, aby z tej straty wyj ść .
Ponadto p. K. Mejer podkre ślił , że koszty wynagrodzeń wzrosły, wzrósł talde koszt ubezpiecze ń
społ ecznych. Od trzech miesi ęcy prowadzone są kontrole w Spó łce. Odnosząc się do wypowiedzi
p. A. Stani, p. K. Mejer wyja śnił , że jeś li chodzi o internę nie ma potrzeby funkcjonowania trzech
oddziałów.
Druk nr 65/16 zawieraj ący projekt uchwa ł y w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budż etu miasta na prawach powiatu na rok 2016.
P. E. Guziel poprosi ła o możliwość przeniesienia kwoty 10 tys. zt dotycz ących wycofanego projektu
uchwa ły na rzecz konwersji środków do Spół ki Aquadrom. Poinformowa ła, że zgloszona zostanie
odpowiednia autopoprawka.
Przeprowadzenie gł osowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zostat jednog łośnie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 66/16 zawieraj ący projekt uchwa ł y w sprawie dokonania przeniesie ń w planie wydatków
budżetowych mi ędzy dział ami oraz zadaniami uj ę tymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Ruda ś ląska na lata 2016 - 2041 w ramach bud ż etu miasta na prawach powiatu na rok 2016.
P. E. Guziel wyja śnita, że kwota 5 mln. zł przesuwana jest w zwi ązku z tras ą N-S N-S; wcze śniej
w planie uj ęta był a kwota 29 mln. zł , obecnie dodawana jest kwota 5 mln. zt z roku 2015.
P. A. Stania zapyta ł o zwi ększenie w dziale 700.

P. E. Guziel wyja śniła, że zwię kszenie dotyczy kwestii regulowania rzeczy „zasz łych", jeżeli chodzi
o podziały gruntów, s ą to np. takie sytuacje, kiedy np. p łot placówki oświatowej był postawiony
na dział ce Rudzkiej Spótdzielni Mieszkaniowej, wtedy Miasto dokonuje jego wykupienia. Miasto stara
się porządkować takie kwestie.
P. A. Stania zapyta ł , z czego wynika zmiana w rozdziale 926.
P. E. Guziel wyja śniła, że wynika to z oszcz ędnoś ci poprzetargowych.
P. M. Wesoty zapyta ł o kwotę 12 tys. zt przeznaczon ą na realizacj ę zadania: karta seniora, zapyta ł
także, jaki koszt jest zwi ązany z produkcj ą kart.
Przeprowadzenie g ł osowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Czł onków Komisji.
Druk nr 67/16 zawieraj ący projekt uchwa ły zmieniaj ącej uchwałę Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta
Ruda ś ląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie bud ż etu miasta na prawach powiatu na rok 2016.
Przeprowadzenie gł osowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednogtośnie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Czł onków Komisji.
Druk nr 68/16 zawieraj ący projekt uchwa ły zmieniaj ącej uchwa łę Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta
Ruda ś ląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda ś ląska
na lata 2016 - 2041.
Przeprowadzenie g ł osowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednogto śnie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Członków Komisji.
P. Dorota Tobiszowska nawi ązała do odpowiedzi na interpelacj ę , dotyczącej inwestycji
zaplanowanych na rok 2017 w Rudzie P ł d. (sprawa dotyczy ulic Chryzantem, Narcyzów).
P. E. Guziel odpowiedzia ła, że wydziały merytoryczne prowadzę listy potrzeb.
Pkt 2. Sprawy bie żące, wolne głosy.

Korespondencja, która wp łynęła do Komisji:
1) pismo Prezydenta Miasta znak SP.0012.113.2015 z dnia 15.04.2016 r. w sprawie organizowania
posiedzeń Komisji - pismo do wglądu w aktach Komisji;
2) pismo Skarbnika Miasta oraz Zast ę pcy Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej
znak PR.0012.1.3.2016 z dnia 24.03.2016 zawieraj ące odpowiedź na pismo Komisji w sprawie
podziału ś rodków w zakresie inwestycji na poszczególne dzielnicy Miasta - pismo
wraz z załącznikami zostało przesłane pocztą elektroniczn ą do Członków Komisji.
Przeprowadzono g łosowanie nad przyj ę ciem protokotu z poprzednich posiedze ń Komisji:
— protokół Nr PR.0012.1.4.2016 z dnia 7 marca 2016 r. zosta ł przyj ęty jednogłośnie.
Głosowało 6 członków Komisji;
— protokół Nr PR.0012.1.5.2016 z dnia 15marca 2016 r. zosta ł przyj ęty, głosów za: 5,
głosów przeciw: O, g łosów wstrzymuj ących si ę : 1. Głosowało 6 członków Komisji
Na tym protokół zako ńczono.
Protokołowała:
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