PR.0012.1.10.2016
Protokół
z posiedzenia Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczoś ci
Rady Miasta Ruda ś ląska
w dniu 21 czerwca 2016 r.
W posiedzeniu, któremu przewodniczy ł p. Marek Weso ły udział wzięli czł onkowie Komisji:
p. Marek Kobierski, p. Mariusz Pakuza, 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 obecno ści stanowiącą załącznik do protoko łu.
W posiedzeniu nie uczestniczy ł p. Andrzej Pactawski.
Przewodniczący Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczoś ci o godz. 15:35 rozpoczął posiedzenie Komisji,
po powitaniu czł onków Komisji oraz zaproszonych go ści oświadczył , iż zgodnie z listą obecno ści
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy ło 7 czł onków Komisji, co wobec skł adu Komisji wynoszącego
8 osób stanowi ło quorum pozwalaj ące na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczoś ci p. Marek Wesoł y przedstawi ł porządek
posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwa ł .
2. Przyj ę cie opinii Komisji dotyczącej wykonania budż etu Miasta za rok 2015.
3. Sprawy bieżące, wolne głosy.
Pkt 1. Opiniowanie projektów uchwa ł .
Druk nr 92/16 zawieraj ący projekt uchwa ł y w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
budż etu miasta na prawach powiatu na rok 2016.
Projekt uchwały omówił a Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel. Planowane dochody bud żetu miasta
na rok 2016 zwi ększone zostaj ą per saldo o kwotę 4.719.774,00 zt. W dziale 600 - Transport
i łączność planowane dochody zwi ększone zostaj ą łącznie o kwotę 1.929.028,00 zł , w tym z tytu łu
nadpł aty wynikającej z rozliczenia dotacji dla KZK GOP za rok 2015 stanowi ącą dopłatę
do komunikacji miejskiej oraz w zwi ązku z otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego
na lata 2007 - 2013. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody zwi ększone
zostaj ą per saldo o kwot ę 75.568,00 zł . W dziale 750 - Administracja publiczna planowane dochody
zmniejszone zostaj ą per saldo o kwot ę 561.262,00 zł ; planowane dochody zwi ększone zostaj ą
o kwotę 41.196,00 zł w związku z naliczeniem kary umownej z tytu łu rozwi ązania umowy
przez Zamawiaj ącego z winy Wykonawcy na dostaw ę sprzę tu komputerowego, zmniejszone
natomiast zostaj ą planowane dochody o kwot ę 602.458,00 zł w związku z otrzyman ą
w dniu 30.12.2015 r. refundacj ą wydatków na realizacj ę projektu pn. „Budowa Publicznego Systemu
Informacji Przestrzennej miasta Ruda ś ląska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa ś ląskiego na lata 2007 - 2013. W dziale 754 - Bezpiecze ń stwo publiczne i ochrona
przeciwpo ż arowa planowane dochody zostaj ą zwi ększone o kwot ę 6,00 zł w związku z otrzymaniem
przez Komend ę Miejską Straży Poż arnej zwrotu nadp ł aty w zakresie wprowadzania py łów lub gazów
do powietrza za II pó ł rocze 2010 r. zgodnie z decyzj ą Marszałka Województwa śląskiego. W dziale
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących
osobowoś ci prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem planowane dochody zwi ększone zostaj ą
o łączną kwotę 160.605,00 zł . W dziale 757 - Obsł uga dł ugu publicznego planowane dochody zostaj ą
zwi ększone o łącznie o kwot ę 1.238.023,00 zł z tytu ł u zwrotu udzielonego por ęczenia
wraz z odsetkami spó ł ce Aquadrom sp. z o.o. z siedzib ą w Rudzie ś ląskiej. W dziale 758 - Ró żne
rozliczenia planowane dochody zwi ększone zostaj ą o kwotę 1.337.921,00 z ł z tytułu uzupełnienia
subwencji ogólnej. W dziale 801 - O ś wiata i wychowanie planowane dochody zostaj ą zwiększone
łącznie o kwot ę 48.930,00 zł . W dziale 852 - Pomoc społ eczna planowane dochody zwi ększone
zostaj ą o kwotę 7.000,00 zł w zwi ązku z otrzymaniem zwrotów nienale żnie pobranych zasi łków
sta łych za lata ubieg ł e. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane
dochody zwi ększone zostaj ą o kwotę 355.609,00 zł , w tym o kwotę 141.750,00 zł stanowi ącą wpływy
z tytuł u gospodarki odpadami, o kwot ę 72.121,00 zł stanowiącą wpływy z tytu łu różnych dochodów
w zakresie utrzymania zieleni, o kwot ę 141.738,00 zł w związku z dofinansowaniem przez Narodowy
Fundusz Ochrony ś rodowiska i Gospodarki Wodnej Projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta Ruda ś ląska".
Planowane wydatki bud żetu miasta na rok 2016 zwi ększone zostaj ą o kwotę 4.719.774,00 z ł .
W dziale 600 - Transport i łączność planowane wydatki zwi ększone zostaj ą o kwotę 1.338.103,00 zł ,

w tym o kwotę 1.138.103,00 zł na dotacj ę dla KZK GOP z przeznaczeniem na dop łatę do komunikacji
miejskiej oraz o kwot ę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bie żące utrzymanie dróg gminnych.
W dziale 750 - Administracja publiczna planowane wydatki zwi ększone zostaj ą łącznie
o kwotę 512.300,00 zt, w tym o kwot ę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprz ętu
komputerowego oraz kwot ę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na sporz ądzanie kompleksowego audytu
z działalnoś ci obejmuj ącego gospodarkę ekonomiczno -finansow ą oraz organizacj ę spółki miejskiej.
W dziale 754 - Bezpiecze ń stwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa planowane wydatki zostaj ą
zwiększone o kwot ę 9,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji oraz p łatności,
w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur
pobranych nienale ż nie lub w nadmiernej wysoko ści w latach ubieg łych. W dziale 801 - O świata
i wychowanie planowane wydatki zwi ększone zostaj ą o łączną kwotę 297.613,00 zł
z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych, op łaty za dostawę energii i odprowadzanie
ścieków, wypł atę odprawy redukcyjnej oraz emerytalnej, wykonanie instalacji hydrantów, instalacji
przeciwpo żarowego włącznika prądu oraz dostosowania klatki schodowej jako drogi ewakuacyjnej,
opłatę za pobyt dzieci z terenu Rudy ś ląskiej w przedszkolach publicznych poza Rud ą ś ląską,
dotacj ę podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu o światy, instalacj ę systemu monitoringu,
realizacj ę Projektu pn." „Szkolne centrum medialne - oswajanie czwartej w ł adzy". W dziale 852 Pomoc społ eczna planowane wydatki zwi ększone zostaj ą o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem
na zwrot dotacji oraz p łatnoś ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienale ż nie lub w nadmiernej wysoko ści
w latach ubieg ł ych. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza planowane wydatki zwi ększone
zostaj ą o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacj ę podmiotową z budż etu dla niepublicznej
jednostki systemu o ś wiaty. W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska planowane
wydatki zostaj ą zwiększone o łączną kwotę 1.252.726,00 zł , w tym z przeznaczeniem na utrzymanie
rowów na terenie Miasta, wydatki zwi ązane z gospodark ą odpadami komunalnymi, konserwacj ę
zieleni w Mieście, oś wietlenie ulic, placów i dróg. W dziale 925 - Kultura fizyczna planowane
wydatki zwi ększone zostaj ą o kwotę 1.298.023,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie
dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ulicy
Kłodnickiej 95 w Rudzie śląskiej" oraz na podwyższenie kapitału zakładowego w spół ce Aquadrom
sp. z o.o. z siedzib ą w Rudzie ś ląskiej w postaci pieni ężnej.
P. E. Guziel wyja śniła, że kwota dotycząca wpływów z tytułu udzielonego por ęczenia w dziale 757 Obsł uga dł ugu publicznego obejmuje dwa miesi ące, ze względu na fakt, że zgodnie z planem termin
kolejnej sesji Rady Miasta Ruda ś ląska przypada na koniec sierpnia 2016r.
P. N. Rózga poprosi ł o wyjaśnienie zapisu dotycz ącego zwi ększenia dochodów bieżących
w dziale 750 - Administracja publiczna.
Zastę pca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej p. Krzysztof Mejer wyja śnił ,
ż e kwota ta wynika z naliczenia przez Miasto Ruda ś ląska kary dla Wykonawcy z tytu ł u rozwi ązania
z winy Wykonawcy umowy na dostaw ę sprzę tu komputerowego w zwi ązku z tym, że Wykonawca
dostarczył pirackie oprogramowanie.
p. N. Rózga zapytał , której miejskiej spół ki dotyczy planowane zwi ększenie wydatków o kwot ę
12.000 zł w dziale 750 - Administracja publiczna przeznaczon ą na sporządzenie kompleksowego
audytu.
P. K. Mejer wyja śnił , że w Spół ce Szpital Miejski w Rudzie ś ląskiej spół ka z ograniczon ą
odpowiedzialnością przeprowadzany jest audyt pod k ątem restrukturyzacji.
P. Mariusz Pakuza poprosi ł o wyjaś nienie, dlaczego w kwestii dotycz ącej podwyższenia kapita ł u
zakładowego spół ki Aquadrom w dwóch projektach uchwat pojawiaj ą się dwie ró żne kwoty.
P. E. Guziel wyja śniła, że ogólna uchwa ła ujmuje ca ły kwartat.
P. Dariusz Potyra ła zapyta ł , czy takie rozwi ązanie może być zastosowane.
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P. E. Guziel potwierdzi ła, że takie rozwi ązanie może być zastosowane, uchwa ła ogólna jest uchwa łą
intencyjn ą.
ą
P. Marek Wesoł y poprosił o wyjaś nienie w kwestii zapisów zwi ązanych z KZK GOP oraz modernizacj
hala widowiskowo - sportowej przy ul. Ktodnickiej 95.
P. E. Guziel w kwestii KZK GOP wyja śniła, że co roku jest podejmowana uchwa ła w tej sprawie,
w kwestii zabezpieczenie komunikacji w Mie ś cie chodzi o to, że dla KZK GOP za ma łą kwotę
założ ono w planie na rok 2016.
P. M. Wesoł y zapyta ł , co stał oby si ę , gdyby hipotetycznie wydarzy ła się taka sytuacja,
do komunikacji
że w budż ecie nie był oby kwoty ponad 1 mln. zł , aby przeznaczy ć j ą na dopłatę
miejskiej.
występuje
P. K. Mejer wyja śnił , że sytuacja taka, jak obecnie w zwi ązku z komunikacj ą miejską,
o
potrzebnej
nie
był
co roku, nie jest to nadzwyczajna sytuacja. W przypadku, gdyby w bud żecie
kwoty, moż liwa byłaby późniejsza wpł ata.
ska do KZK GOP.
P. M. Wesoł y zapytał , jaka kwota łącznie zostanie przekazana przez Miasto Ruda Ślą
ł,
P. E. Guziel odpowiedzia ła, że do KZK GOP zostanie przekazana kwota 17.821.316,53 z
jako zapłata skł adki na rok 2016.
P. M. Pakuza odnosz ąc si ę do kwestii modernizacji hali widowiskowo - sportowej
łoż one zostały
przy ul. Kł odnickiej 95 podkre ślił , że do budż etu obywatelskiego na rok 2017 z
dwa wnioski dotycz ące hali.
zrealizowane z bud żetu
P. E. Guziel wyja śni ła, że w takim przypadku, je ż eli zadanie zostanie ju ż
te
do
realizacji
w ramach bud żetu
Miasta, wnioski z przyczyn formalnych nie zostan ą uj ę
obywatelskiego.
wydatków bieżących
P. Andrzej Stania poprosi ł o wyjaś nienie zwię kszenia o kwot ę 200.000,00 zł
dotyczących dróg publicznych gminnych.
P. E. Guziel wyja śni ła, ż e wydatki dotycz ą bieżącego utrzymania dróg, w tym wykonanie
oznakowania pionowego.
ących utrzymania
P. M. Wesoł y podkreśli ł , ż e po raz kolejny zwi ę kszana jest kwota wydatków dotycz
ce
na
celu
uprz ątni ęcie
ą
maj
działania
zieleni. Ponadto p. M. Weso ły zapyta ł , czy prowadzone s ą
e
na
trawnikach
znajduj ą
,
ż
ślił
skutków silnego wiatru, który mia ł miejsce w ostatnim czasie; podkre
jej
koszenie.
,
utrudnią
trawą
ęte
zarośni
ą
zostan
si ę kawał ki suchych drzew, które je śli
że koszenie trawy w Mie ście nie zaz ębia si ę .
Ponadto p. M. Weso ły podkreś lił ,
Zdaniem p. M. Weso ł ego koszenie odbywa si ę zbyt rzadko, b ądź też zbyt mał ymi sitami.
ące
P. K. Mejer wyja śni ł , ż e w dniu 17.06.2016 r. wyda ł firmie Tónsmeier zlecenie dotycz
ęcia
ą
uprzątni
uprzątni ę cia dróg po wichurach, które mia ł y miejsce w ostatnich dniach. Kwesti
parków natomiast zajmuje si ę Miejskie Przedsi ę biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.
adem Usługowym
P. K. Mejer podkre ślił , że ze wzglę du na problemy z Wykonawc ą - Zakł
cym
zadanie
utrzymania
zieleni w pasach
Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek realizuj ą
ska
planowane
jest
wypowiedzenie
umowy.
W
kolejnym
post ępowaniu
drogowych w mie ście Ruda Ś lą
czenie
rekomendacji
posiadanych
dołą
ędzie
dotyczącym udzielenia zamówienia wymagane b
cia
takiej
sytuacji,
jaka
obecnie
ę
cych
do
przetargu
w
celu
unikni
przez oferentów przyst ępuj ą
„Jacek
Wieczorek".
w
firmą
łpracą
występuje w zwi ązku ze wspó
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P. A. Stania podkre ślił , że problemy z prawid łową realizacj ą zadań przez firm ę „Jacek Wieczorek"
Miasto ma już od lat. Dlatego wa żną kwestią jest odpowiednie przygotowanie warunków przetargu.
Podobne problemy z wymienion ą wyżej firm ą maj ą miasta. Katowice i Zabrze.
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Głosów za: 3,
głosów przeciw: 0, g łosów wstrzymuj ących si ę : 4. Głosował o 7 Członków Komisji.
Druk nr 93/16 zawieraj ący projekt uchwa ł y w sprawie dokonania przeniesie ń w planie wydatków
budżetowych mi ędzy dzia łami 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 wyjaśnił a, ż e przeniesienia w planie wydatków wynikaj ą z oszczędności
poprzetargowych, przesuni ęcia s ą także dokonywane, je śli wiadomo jest, ż e terminy realizacji
poszczególnych zada ń nie zostan ą dotrzymanie. P. E. Guziel poinformowa ł a w zmniejszenie
wydatków dotyczących zadania „Budowa ronda na skrzy ż owaniu ulic Wolności, Bra ńskiego
i Magazynowej wynika z braku mo żliwoś ci rzeczowej realizacji zadania w roku 2016,
czego przyczyn ą jest problem z projektantem.
P. E. Guziel podkre ś li ła, że do ko ń ca czerwca 2016 roku zako ń czone zostanie zadanie budowy
odcinka trasy N-S.
P. Dorota Tobiszowska zapyta ła w zwi ązku z przesuni ęciem ś rodków, które zgodnie z planem
przeznaczone mialy by ć na realizacj ę zadania dotyczącego budowy ronda na skrzy żowaniu
ul. Wolności, Bra ń skiego i Magazynowej, czy ca ła procedura musi zosta ć uruchomiona od nowa.
P. E. Guziel wyja śniła, ż e obecnie procedura dotycz ąca realizacji przedmiotowego zadania
jest rozpoczynana od nowa.
P. K. Mejer podkreśli ł , że nie uda si ę zakończyć zadania budowy przedmiotowego ronda w bie żącym
roku.
P. M. Wesoły poprosi ł o przekazanie w trakcie najbli ższej sesji Rady Miasta Ruda Śląska
informacji na temat wysoko ści kary okre ś lonej w umowie zawartej z projektantem dotycz ącej
zadania budowy ronda na skrzy żowaniu ulic: Wolno ści, Bra ńskiego i Magazynowej.
P. D. Tobiszowska zapyta ła w związku z powyż szym, czy zostanie wykonane o świetlenie.
P. N. Rózga podkreślił kwesti ę zmniejszenia wydatków, które zaplanowane by ły na realizacj ę
zadania pn.: „Przebudowa uk ł adu drogowego ulic Dworcowej, Asfaltowej oraz Drogi Do Lipin.
Zdaniem p. M. Wesoł ego przekładanie zada ń w budż ecie miasta rzutuje na ocen ę wykonania
budż etu. Natomiast w kwestii nie zrealizowania zadania budowy ronda, o którym mowa wy żej,
p. M. Wesoły podkreślił , że jego zdaniem ś wiadczy o problemie z procedurami przetargowymi
w Urzędzie Miasta.
Zdaniem p. D. Tobiszowskiej paradoksem jest rozwi ązanie takie, że w tunelu Przy Kolei dwie ró żne
firmy utrzymuj ą porządek.
P. K. Mejer odnosz ąc si ę do powyższych zarzutów podkre ś lił , że problem wystąpił z realizacj ą
jednego zadania, podczas gdy w Mieś cie realizowanych jest bardzo wiele zada ń . Wydział Zamówień
Publicznych Urzę du Miasta wykonał już limit przetargów zaplanowanych na tok 2016.
Ponadto, jak podkre ś li ł p. K. Mejer, nie jest moż liwe do przewidzenia, jakim wykonawc ą okaże się
w trakcie realizacji zadania potencjalny oferent. Nie ma te ż możliwości wpływu na zapisy ustawowe
reguluj ące zasady udzielania zamówie ń publicznych.
W kwestii ronda na skrzy żowaniu ulic Wolno ści, Magazynowej, Bra ńskiego p. K. Mejer podkre ślil,
że zamiarem Prezydenta Miasta p. Gra żyny Dziedzic jest zrealizowanie tego zadania.
Obecnie zlecane jest opracowanie nowej dokumentacji.
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P. K. Mejer poinformowa ł także, ż e w dniu 20.06.2016 r. podpisany zosta ł akt notarialny dotycz
realizowane.
one
obietnice
są
że
złoż
jest
potwierdzeniem
tego,
domu Karola Goduli, co równie ż
Zdaniem p. D. Tobiszowskiej dzielnica Ruda 1 ma pecha, je ś li chodzi o realizowane w niej
inwestycje. Nawi ązuj ąc do spotkania Prezydenta Miasta z mieszka ń cami w sprawie ulicy Janasa
p. D. Tobiszowska podkre ś li ła, że ludzie zarzucaj ą, że właś nie w dzielnicy Ruda 1 wszystko
si ę nie udaje. P. D. Tobiszowska poruszy ła także kwesti ę drogi prowadz ącej do basenu.
P. K. Mejer odnosz ąc się do wypowiedzi p. D. Tobiszowskiej nawi ązał do przekazanego Komisji
ącego
Budżetu i Przedsi ębiorczo ś ci w dniu 24.03.2016 r. (PR.0012.1.3.2016) zestawienia dotycz
rodków
w
zakresie
inwestycji
na
poszczególne
dzielnice
Miasta,
informacji o podziale ś
z którego wynika, ż e Ruda 1 wcale nie wygl ąda tak ź le w porównaniu do innych dzielnic np. w roku 2015 w dzielnicy Ruda na inwestycje przeznaczona zosta ł a kwota ponad 4 mln. z ł ,
podczas gdy w Bykowinie zainwestowana zosta ła kwota 2 mln. z ł , w Bielszowicach - 1 mln. z ł .
P. E. Guziel wyja śniła, że duża część inwestycji dotyczy termomodernizacji budynków placówek
cym roku wykonany zostanie projekt
oś wiatowych. P. E. Guziel podkre śliła także, że w bieżą
dokumentacyjny dotycz ący torowiska po linii tramwajowej nr 18.
ą samosiejki,
p. N. Rózga podkre ślił , że przy skrę cie z ronda w Chebziu w ulic ę Droga do Lipin rosn
tramwaju,
ącego
najeżdżaj
nie
widać
że
które ograniczaj ą widoczność dla samochodów tak,
samosiejki,
ąć
oby
wyci
że
należał
ślił
,
co stwarza bardzo niebezpiecznie sytuacje. P. N. Rózga podkre
żeby widoczność była lepsza.
ądem Spół ki
P. K. Mejer poinformowa ł , że Zarząd Miasta zako ńczył cięż kie rozmowy z Zarz
ej
trasy
linii
tramwajowej
nr 9.
Tramwaje Śląskie S.A. dotycz ące remontu ca ł
wykonana
ć
ma
zosta
łość
Opracowany jest harmonogram realizacji zadania, zgodnie z którym ca
ł ad Miasta Ruda Ś ląska
do poł owy 2018 roku. Remont rozpocznie si ę w dzielnicy Godula. Wk
czeniu
remontu
na trasie linii
ń
Po
zako
w przedmiotow ą inwestycj ę ma wynie ść 20 mln. zł
przejazdu
stotliwość
czę
ększyć
tramwajowej nr 9 b ędzie wi ę cej mijanek, co pozwoli zwi
tramwajów.
Ś ląskiej
Ponadto p. K. Mejer poinformowa ł , że od dnia 01.07.2016 r. pojawi ą się na ulicach Rudy
nowe autobusy zasilane gazem.
ły. Gł osów za: 2,
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa
onków Komisji.
gł osów przeciw: 0, g ł osów wstrzymuj ących si ę : 4. Głosowa ło 6 Czł
Nr PR.0007.273.2015 Rady Miasta
Druk nr 95/16 zawieraj ący projekt uchwa ły zmieniaj ącej uchwa łę
Ś ląska
Ruda Ś ląska z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda
na lata 2016 - 2041.
y wprowadzone nowe zadania.
P. M. Wesoł y zapytał , czy do Wieloletniej Prognozy Finansowej zosta ł
P. E. Guziel odpowiedzia ła, ż e nowe zadania nie zosta ły wprowadzone.
ły. Gł osów za: 3,
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa
onków
Komisji.
gł osów przeciw: 0, g łosów wstrzymuj ących si ę : 4. Głosowa ło 7 Czł
Druk nr 94/16 zawieraj ący projekt uchwa ł y Nr PR.0007.272.2015 Rady Miasta Ruda
z dnia 29.12.2015 r. w sprawie bud ż etu miasta na prawach powiatu na rok 2016.

Ś ląska

ły. Gł osów za: 3,
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa
onków Komisji.
gł osów przeciw: 0, g łosów wstrzymuj ących si ę : 4. Gł osowało 7 Czł
enia zgody na wniesienie nowych
Druk nr 89/16 zawieraj ący projekt uchwa ł y w sprawie wyra ż
odpowiedzialno ści ą z siedzibą
udział ów do spół ki pod firm ą Aquadrom spó ł ka z ograniczon ą
w Rudzie Śląskiej.
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P. A. Stania nawi ązuj ąc do kwestii wyraż enia przez Rad ę Miasta Ruda ś ląska zgody na kwartalne
wnoszenie udzia łów do Aquadrom Spó ł ki z ograniczon ą odpowiedzialnością podkreślił , że wiązała się
ona z oczekiwaniami na przekazywanie informacji na temat dzia łalności Spół ki.
P. A. Stania podkre ś li ł , że sucha strefa w Aquadromie dalej nie dzia ła. Poprzedni Zarz ąd Spółki
podpisał kilka porozumie ń z Wykonawc ą tej strefy. P. A. Stania poprosi ł o wyjaś nienie kwestii,
o której jak podkre ś lił , krąży plotka, ż e termin oddania strefy u żytku zaplanowany zosta ł
do koń ca maja 2016 roku, za czerwiec Wykonawca zobowi ązany był zapłaci ć w sumie 15 tys. zł kary
za niedotrzymanie terminu, natomiast na kolejne przesuni ę cie terminu nie przewidziano ju ż
żadnych kar.
P. K. Mejer podkre ś lił , że wypowiedź p. A. Stani jest odpowiedzi ą na pytanie, dlaczego zosta ł
zmieniony skład Zarządu Spół ki Aquadrom. Umowa z Wykonawc ą strefy suchej rzeczywi ście jest
tak skonstruowana, jak przedstawi ł p. A. Stania. Być może do opóź nienia przyczyni ł się fakt, że
Spół ka - Wykonawca strefy suchej - otwiera ła równocze ś nie centrum fitness w Zabrzu i Bielsku
Biał ej. P. K. Mejer poinformowa ł , że Inwestor wypowiedzia ł umowę Wykonawcy. Strefa sucha
zostanie oddana do ko ń ca sierpnia 2016 roku. P. K. Mejer pokre ś lił, że mimo niedotrzymywania
terminów oddania strefy suchej do u żytkowania Spó łka - Wykonawca p łaci na bieżąco za czynsz
oraz pozosta łe zobowi ązania.
P. K. Mejer przedstawit tak że informacje w kwestii finansowej dzia łania Spó ł ki Aquadrom: strata
netto Spół ki na koniec 2015 roku wynios ł a 3 mln. zt; uwolniona zosta ł a natomiast rezerwa w kwocie
5 mln. zł . Wpływy wzrosł y o 15 %, podczas gdy koszty wzrosty o 5 %. Zostaty obni żone kwoty
przeznaczone na wynagrodzenia o 11 %. Audyt zosta ł już wykonany. Nowy Zarząd Spół ki planuje
szereg imprez, wkrótce otwarta zostanie pla ża, będzie również działał o kino letnie.
We wrześ niu planowana jest przerwa eksploatacyjna, strefa mokra zamkni ęta będzie
przez 2 tygodnie. W bie żącym roku frekwencja jest wy ższa ni ż w 2015 roku. Nowy Zarz ąd wycofa ł
się ze sporu z właś cicielem strefy garma żeryjnej. Zarz ąd wycofa ł się także z projektu zamiany
kredytu na obligacje, gdy ż zdaniem Zarz ądu był aby to operacja niekorzystna. Zarz ąd szuka
innych możliwoś ci rolowania kredytu. Spó łka Aquadrom pokrywa miesi ę cznie odsetki od kredytu
w kwocie 50 tys. zł .
p. Dariusz Potyra ła zapytał , czy podj ęcie decyzji o wycofaniu si ę z projektu zamiany kredytu
na obligacja zaj ęto nowemu Zarządowi Spółki Aquadrom 1,5 miesi ąca.
P. K. Mejer potwierdzi ł , że podj ęcie decyzji zaj ęło 1,5 miesi ąca.
P. D. Potyra ła odniósł się do uzasadnienia do projektu uchwa ły zawartego na druku nr 89/16
podkreślaj ąc, że tendencj ą wynikaj ącą z orzecze ń sądowych jest stanowisko, i ż nabywanie udziatów
w ramach uruchamiania por ęczenia jest wkł adem aportowym a nie wk ładem gotówkowym,
jak wpisano w uzasadnieniu. P. D. Potyra ła podkreślił kwesti ę konsekwencji podatkowych.
P. E. Guziel odpowiedzia ła, że zostanie to dok ładnie sprawdzone.
P. D. Potyra ła zapyta ł także w zwi ązku z wej ściem z początkiem roku 2016 do obrotu prawnego
nowego prawa restrukturyzacyjnego, czy kwestia b ędąca przedmiotem omawianego projektu
uchwały nie stanowi pomocy publicznej.
p. E. Guziel podkreśliła, ż e kwestia pomocy publicznej jest kwesti ą problemową.
Dokładna odpowied ź zostanie przekazana w trakcie kolejnego posiedzenia Komisji.
P. K. Mejer podkre ś lił , że opisana wyż ej kwestia „pobrzmiewa obecnie w audycie".
P. D. Tobiszowska zapyta ła, czy czł onkowie poprzedniego Zarz ądu Spólki Aquadrom zostan ą
zatrudnieni w miejskich jednostkach b ądź spół kach.
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P. K. Mejer wyja śnił , ż e p. Jacek Morek jest doradc ą Zarządu Przedsi ębiorstwa Wodoci ągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej ze wzglę du na doś wiadczenie, jakie posiada w zwi ązku
z realizacj ą projektu ISPA, natomiast Jacek Bili ński nie zosta ł zatrudniony w jednostkach,
ani spółkach miejskich.
Zdaniem p. A. Stani w zwi ązku z powyż szym p. J. Morek otrzyma ł nagrodę za podpisanie
złej umowy.
P. M. Wesoł y poinformował, że temat Spół ki Aquadrom bę dzie przedmiotem odr ę bnego posiedzenia
Komisji Budż etu i Przedsi ębiorczoś ci, które odb ędzie si ę po zakoń czeniu okresu wakacyjnego.
Celem posiedzenia b ę dzie zapoznanie si ę radnych Rady Miasta Ruda Ś ląska z planami nowego
Zarządu Spółki Aquadrom.
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Gł osów za: 3,
głosów przeciw: 3, g łosów wstrzymuj ących si ę : 1. Głosowa ło 7 Czł onków Komisji.
Druk nr 88/16 zawieraj ący projekt uchwa ły zmieniaj ącej uchwałę nr PR.0007.54.2016 Rady Miasta
Ruda Ś ląska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie Bud żetu Obywatelskiego Miasta Ruda Śląska
na 2017 rok.
żność
P. M. Wesoł y wyjaśni ł , że rozstrzygni ęciem nadzorczym Wojewody Śląskiego stwierdzono niewa
ci
opisanej
w
uzasadnieniu
do
projektu
uchwał y nr PR.0007.54.2016 Rady Miasta Ruda Śląska w częś
uchwał y.
P. K. Mejer wyja śnił , ż e omawiany projekt uchwa ły zmienia uchwa łę w sprawie Bud żetu
Obywatelskiego Miasta Ruda Ś ląska na 2017 rok w cz ęś ci zakwestionowanej przez Wojewod ę
bud żetu
Ś ląskiego. Chodzi m.in. o to, że Ruda Śląska dopuścił a do udziału w dział aniach dotycz ących
ę.
o
to
uchylone
przez
Wojewod
ł
ców
w
wieku
od
lat
16,
natomiast
zosta
obywatelskiego Mieszka ń
osów za: 4,
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Gł
gł osów przeciw: 0, gł osów wstrzymuj ących si ę : 3. Gł osowało 7 Czł onków Komisji.
za zaj ęcie
Druk nr 86/16 zawieraj ący projekt uchwa ł y w sprawie ustalenia wysoko ści stawek op łat
ląska.
Ś
jest
Prezydent
Miasta
Ruda
pasa drogowego dróg publicznych, których zarz ądcą
cia pasa drogowego,
Projekt uchwa ły okreś la m.in. nowe dodatkowe przypadki zaj ę
cie
pasa
drogowego,
tj.
obiekty
ma łej architektury
ę
od których b ędzie pobierana op łata za zaj
dzielnie
mieszkaniowe,
spół
że
oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Z uwagi na to,
mietników
oraz
terenu
pozwalaj ącego
ś
ę
cego
na
lokalizacj
ą
terenu
pozwalaj
wspólnoty nie posiadaj ą
ły
na lokalizacj ę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wprowadzenie tych pozycji do uchwa
y
ustalone
na
poziomie
jest zasadne. P. K. Mejer podkre śli ł , że stawki dla ś mietników zosta ł
minimalnym, aby zbytnio nie obci ążać mieszka ńców Rudy Ś ląskiej.
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Gł osów za: 1,
głosów przeciw: 0, g łosów wstrzymuj ących si ę : 6. G łosowało 7 Czł onków Komisji.
Druk nr 87/16 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy
Komunalnych w Rudzie Śląskiej oraz okre ślenia opłat za usł ugi związane z pochówkiem
oraz za korzystanie z miejsc obiektów i urz ądzeń na Cmentarzach Komunalnych miasta Ruda Śląska.
P. A. Stania podkreś li ł , że społeczeń stwo jest oburzone wielko ści ą opłaty i wysoko ści ą podwyżek;
zapyta ł , czy niezbę dny jest taki gwał towny wzrost wysoko ści opł at, w szczególno ści opłaty
za miejsce pod grób na okres 20 lat. Osoby, których dotyczy ponoszenie tych op łat często są ludźmi
niezamoż nymi. Zdaniem p. A. Stani mo żna był oby wprowadza ć skokowo, łagodnie.
P. K. Mejer wyjaśnił , ż e w omawianym w trakcie bie żącego posiedzenia Komisji projekcie uchwa ły
wysokości opłat został y obniżone w porównaniu do wcze ś niej przedstawionego projektu.
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Ponadto po zsumowaniu kosztów podwy ż ka jest niewielka. P. K. Mejer podkre ś li ł , że konieczne jest
wykonanie szeregu inwestycji na cmentarzach komunalnych w Rudzie Ś ląskiej, gdyż są one obecnie
bardzo zaniedbane. Planowane jest przerzucenie kosztów inwestycji w pierwszych latach
na zarządców cmentarzy. Nast ępnie p. K. Mejer wyja ś ni ł , dlaczego w specyfikacji przetargowej
wskazany zosta ł okres zarządzania 10 lat. Ustalenie takiego okresu zarz ądzania jest wynikiem
rozmów z zarządcami cmentarzy, którzy wykonaliby inwestycje, gdyby w łaś nie okres zarz ądu był
dł uższy. Mieszka ńcy kieruj ą wiele uwag zwi ązanych z infrastruktur ą cmentarzy, zwracaj ą uwagę
na niewłaściwy płot na przykł ad, czy też niewłaś ciwe odwodnienie. Ponadto w omawianym
projekcie uchwały uwzględnione zosta ły również sugestie radnych Rady Miasta Ruda ś ląska.
P. D. Potyra ła poprosi ł o wyja śnienie zapisu dotycz ącego stawek, że stanowią one dochód zarz ądcy
cmentarza.
P. K. Mejer wyja śnił , że w ca łości pozostaj ą u zarządcy cmentarza.
P. D. Potyra ła nawi ązał do kwestii, jak b ędzie wygl ądał przetarg dotycz ący zarz ądzania
cmentarzami, je żeli od razu ustalone zostaj ą pewne kwoty. P. D. Potyra ła podkreśli!, że UOKIK
(Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) bardzo krytycznie podchodzi do rozwi ąza ń ,
które zawężaj ą zasad ę konkurencyjno ści, co moż e dotyczyć sytuacji, kiedy na danym cmentarzu
dział a tylko jeden podmiot zajmuj ący się pochówkiem.
P. K. Mejer podkre ś li!, że taki system w Rudzie ś ląskiej już obowi ązuje od wielu lat, natomiast
zostanie ta kwestia sprawdzona.
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Głosów za: 0,
głosów przeciw: 1, g łosów wstrzymuj ących się : 6. Głosowało 7 Członków Komisji.

Pkt 2. Przyj ęcie opinii Komisji dotyczącej wykonania bud żetu Miasta za rok 2015.
P. A. Stania zapyta ł , jak to si ę sta ło, ż e w dniu 21.12.2015 r. odbyta sesja Rady Miasta Ruda ś ląska
zorganizowana na wniosek Prezydenta Miasta Ruda śląska, w tarcie której zmniejszona zosta ła
kwota deficytu, a po zako ńczeniu roku okaza ło się, że deficyt zosta ł przekroczony.

P. E. Guziel przekaza ła następuj ące wyja śnienia: dochody w bud żecie miasta w roku 2015
nie są wykonane w 100 %, o kwotowym wykonaniu dochodów Skarbnik Miasta dowiaduje si ę
ostatniego dnia stycznia roku kolejnego. Ponadto na ka ż dy wiersz w sprawozdaniu Rb27S sk ładaj ą
si ę ludzie, którzy maj ą zobowi ązania wobec Miasta, którzy za co ś płacą - nie można przewidzieć ,
ile osób zapłaci swoje zobowiązania. Ponadto na przekroczenie deficytu wp łynął fakt, że transakcja
sprzedaży gruntu, która by ła zaplanowana na grudzie ń 2015 roku doszł a do skutku dopiero
w 2016 roku. Dodatkowo Miasto nie otrzyma ło, wcześ niej obiecanych, refundacji na dwie drogi.
P. K. Mejer wyja śnił , że transakcja, o której mówi ła p. E. Guziel dotyczy nieruchomo ści
przy ulicy Nowobukowej. Umowa mia ła zosta ć podpisana 31.12.2015 r. Natomiast Spó ł ka,
która mia ła nieruchomość nabyć przedstawi ła pomiary dotyczące gruntu, które pod znakiem
zapytania postawi ły całą zaplanowan ą przez Spół kę inwestycj ę . W związku z tym Spółka postanowi ła
wykonać dodatkowe pomiary. Ostatecznie w kwietniu 2016 roku na konto Miasta wp łynęły pieniądze
w związku ze sfinalizowaniem przedmiotowej transakcji.
P. A. Stania podkre ślił , że od 2002 roku żadne rady miast na prawach powiatu nie s ą w stanie zrobi ć
problemu prezydentowi z powodu niewykonania bud żetu. P. A. Stania zapyta ł , dlaczego
więc nie zaplanowano wi ększego deficytu.
P. E. Guziel wyja śniła, że Miasto zobowi ązane jest pokaza ć wi ększą stron ę przychodową,
jeśli zwiększany jest deficyt. Podkre śliła, że jako Skarbnik Miasta, nie chcia ła korzysta ć z kredytu.
P. E. Guziel ponownie podkre śliła, ż e dopiero na koniec stycznia 2016 roku dysponowa ła danymi
dotyczącymi zamkni ęcia bud żetu Miasta za rok 2015. P. E. Guziet podkre ś li ł a również, że budżet
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Miasta obejmuje 100 jednostek, trudno jest przewidzie ć , jak zrobić to, żeby uchroni ć si ę od takiej
sytuacji.
P. K. Mejer podkre ś lił , że sytuacja przekroczenia deficytu nie powinna by ła się zdarzyć .
Natomiast na wykonanie bud żetu należy spojrzeć globalnie - przekroczenie deficytu nie stanowi
nawet 1 % bud ż etu miasta w roku 2015. Bud żetu był świetnie skrojony i wykonany, o czym świadczy
pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. P. K. Mejer podkre ślił ponadto,
użenia.
że Miasto Ruda ś ląska ma coraz wi ę ksze przychody, bardzo dobre s ą również wskaźniki zadł
za
krótkie".
P.
M.
Pakuza
ą
„nogawki
s
że
tak
skrojony,
ł
zosta
żet
Zdaniem p. M. Pakuzy bud
miasta
żetu
nie
konstruowania
bud
ś
p.
E.
Guzie'
odno
śnień
niejszych
wyja
do
wcześ
ąc
nawiązuj
ecie
konieczne
jest,
podkreś li ł , że wyjaś nienia te wskazywa ły na to, że aby zaplanowa ć coś w budż
aby był a umowa.
P. E. Guziel wyja śniła, że po stronie dochodowej bud żetu moż liwe jest przekroczenie planu.
P. M. Pakuza zapyta ł , dlaczego Zarząd Miasta nie obroni ł si ę przed Regionaln ą Izbą Obrachunkow ą.
ędu
P. E. Guziel odpowiedzia ła, że Regionalna Izba Obrachunkowa odrzuci ła wyjaśnienia ze wzgl
na to, że powinien być wię kszy deficyt.
ła si ę
P. M. Pakuza zapyta ł , jak zabezpieczyć się w przyszłoś ci przed sytuacj ą , która wydarzy
w roku 2015 w zwi ązku z przekroczeniem deficytu.
P. E. Guziel odpowiedzia ła, ż e tylko przy planowanej nadwy żce taka rzecz si ę nie zdarzy.
P. N. Rózga podkre ślił , ż e w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta deficyt zaplanowany
na rok 2019 jest prawie 60 %.
na inwestycje.
P. K. Mejer podkre ślił , ż e wszystkie pieni ądze i zwi ę kszenie deficytu przeznaczone s ą
Miasta
d ąży
ąd
Obecnie trwa ostatnia perspektywa finansowa Unii Europejskiej, Zarz
ę,
nadziej
ł
do maksymalnego wykorzystania mo żliwoś ci w tym zakresie. P. K. Mejer wyrazi
że Ruda ś ląska wyka że si ę wynikami w porównaniu do innych miast na prawach powiatu.
P. M. Wesoły podkreś lił , ż e dziwi fakt, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
jest pozytywna. Rada Miasta ustala zasady, ustala co znajduje si ę w budż ecie miasta.
łego,
Przekroczenie deficytu ustalonego uchwa łą Rady Miasta jest z ł ym, zdaniem p. M. Weso
wykonaniem bud żetu.
żetu P. K. Mejer ponownie podkre ślił , ż e przekroczenie deficytu stanowi niespe łna 1 % bud
czy w zwi ązku z tym jest przes łanką do nieudzielenia absolutorium?
ła,
Zdaniem p. M. Weso ł ego, jako radny zosta ł zlekceważ ony - Regionalna Izba Obrachunkowa opisa
si
ę
ć
aby
nie
zgodzi
ł
zku
z
tym
Rada
mog
co jest wyłączn ą kompetencj ą Rady Miasta, w zwi ą
o
zapobiec
był
ż
można
z
p.
E.
Guziel,
i
ę
nie
zgadza
si
na zmiany. Ponadto p. M. Weso ły podkreś li ł , że
sytuacji przekroczenia deficytu oraz ż e jako radnemu jest mu bardzo przykro, że taka sytuacja
miał a miejsce.
et dobrze dzia łał .
P. K. Mejer podkre ś li ł , że Zarządowi Miasta równie ż zależy na tym, żeby budż
cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
P. M. Weso ły przedstawi ł Uchwal ę V Skł adu Orzekaj ą
w Katowicach Nr 4200/V/94/2016 o wydaniu pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
śląska
Miasta Ruda śląska w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ruda
za 2015 rok.
żetu miasta
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania wykonania bud
ę : 3.
si
ących
osów
wstrzymuj
osów
przeciw:
2,
gł
ą:
0,
gł
opini
ą
za rok 2015. G łosów za pozytywn
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Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły zawartego
na druku nr 91/16 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud ż etu miasta na prawach powiatu Ruda ś ląska za rok 2015.
Głosów za: 0, gł osów przeciw: 5, gł osów wstrzymuj ących si ę : 0.
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły zawartego
na druku nr 90/16 w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ruda śląska z tytuł u wykonania
budż etu miasta na prawach powiatu za rok 2015. G łosów za: 5, gł osów przeciw: 0,
głosów wstrzymuj ących si ę : 0.
Pkt 3. Sprawy bie żące, wolne głosy.
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie przyj ęcia protoko ł ów z poprzednich posiedze ń Komisji:
- protokół nr PR.0012.1.7.2016 z posiedzenia Komisji w dniu 26.04.2016 r. zosta ł przyj ęty
jednogłośnie. Głosowało 5 członków Komisji;
- protokół nr PR.0012.1.6.2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Bud żetu
i Przedsi ębiorczo ś ci oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Spo ł ecznej w dniu 05.05.2016 r.
został przyj ęty jednogłośnie. Głosowało 5 czł onków Komisji;
- protokół nr PR.0012.1.8.2016 z posiedzenia Komisji w dniu 17.05.2016 r. zostat przyj ęty
jednogłośnie. Głosowało 5 czł onków Komisji.
Na tym protokół zako ńczono.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Przedsiębiorczości

Barbara Kopa ła
Marek Weso ły

%
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