PR.0012.1.12.2016
Protokół
z posiedzenia Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczości
Rady Miasta Ruda śląska
w dniu 6 września 2016 r.
W posiedzemu, ktoremu przewodniczy ł p. Marek Wesoły udział wzięli członkowie Komisji:
p. Marek Kobierski, p. Andrzej Pac ł awski, p. Mariusz Pakuza, p. Dariusz Potyrata, p. Norbert Rózga,
p. Andrzej Stania, p. Dorota Tobiszowska, radna Rady Miasta Ruda śląska p. Stefania Krawczyk,
zgodnie z listą obecno ści stanowi ącą załącznik do protoko łu.
Przewodniczący Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczości o godz. 15:45 rozpoczął posiedzenie Komisji,
po powitaniu członków Komisji oraz go ścia oświadczył , iż zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy ło 7 członków Komisji, co wobec sk ładu Komisji wynoszącego
8 osób stanowi ło quorum pozwalaj ące na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczości p. Marek Wesoły przedstawi ł porządek
posiedzenia:
1. Wnioski do projektu bud żetu Miasta na rok 2017.
2. Sprawy bieżące, wolne głosy.
Pkt 1. Wnioski do projektu bud żetu Miasta na rok 2017.
P. A. Stania nawi ązuj ąc do kwestii realizacji wniosków, które wcze śniej były składane przez radnych
Rady Miasta Ruda ś ląska podkreślił , że istotne jest zweryfikowanie, czy wnioski te zosta ły
zrealizowane. Zdaniem p. A. Stani radni powinni otrzyma ć raport, czy zosta ły włączone do planu
budżetu i wykonane, co w rzeczywisto ści zosta ło zrealizowane. Raport taki dalby mo żliwość
procentowej oceny wykonania wniosków sk ładanych przez radnych.
P. M. Wesoły poinformował , ż e w imieniu Klubu Radnych PIS przed łoży wnioski do projektu bud żetu
Miasta na rok 2017 celem zaopiniowania przez Komisj ę Budżetu i Przedsi ębiorczości.
Zaopiniowane zostan ą również wnioski, które zosta ły przed łożone Komisji Budżetu
i Przedsi ębiorczoś ci przez komisje sta łe Rady Miasta Ruda ś ląska.
Wniosek nr PR.3020.1.2016 Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta zosta ł jednogłoś nie pozytywnie
zaopiniowany; g łosowało 7 Członków Komisji.
Wniosek nr PR.3020.2.2016 Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Spo łecznej został jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany; g łosowało 7 Członków Komisji.
P. A. Stania podkreś lił , że nie dzia ła bramka przy wje ździe na parking przy Szpitalu Miejskim
w Rudzie ś ląskiej - Goduli, ponadto w drodze dojazdowej s ą liczne dziury. W kwestii inwestowania
w Szpital Miejski p. A. Stania podkre ślił konieczność inwestowania w zakresie kardiologii
oraz hemodynamiki.
Wniosek nr PR.3020.3.2016 Komisji Ochrony
zaopiniowany; g łosowało 7 Członków Komisji.

środowiska zosta ł jednogłośnie pozytywnie

Zdaniem p. D. Tobiszowskiej problem, którego dotyczy wniosek Nr PR.3020.3.2016 (zwi ększenie
częstotliwoś ci odbioru odpadów z cmentarzy znajduj ących się na terenie Miasta Ruda śląska)
reguluj ą umowy, wi ęc zmiana warunków jest kwesti ą aneksowania.
Zdaniem p. M. Weso łego poruszona kwestia nie może być osobnym elementem w budż ecie Miasta.
Kolejnym wnioskiem opiniowanym przez Komisj ę byt wniosek Grupy Radnych przedstawiony
przez p. D. Tobiszowskiej dotyczący zabezpieczenia środków na urządzenie przeno śnego lodowiska
w Parku im. Augustyna Kozio ł a w dzielnicy Ruda. Wniosek zosta ł jednogłoś nie pozytywnie
zaopiniowany przez Komisj ę; głosowało 7 Członków Komisji;

Następnym wnioskiem opiniowanym przez Komisj ę byt wniosek Klubu Radnych PiS, który dotyczy
zabezpieczenia ś rodków na realizacj ę poni ższych zada ń :
1. Remont ul. Siewnej ( droga + o świetlenie).
2. Budowa placu zabaw w przedszkolu nr 36 przy ul. Powsta ńców 6.
3. Zabezpieczenie środków finansowych na systematyczne czyszczenie przej ścia podziemnego
między ul. Wolności a Ballestremów oraz w łączenie tego miejsca do monitoringu miejskiego.
4. Budowa boiska ze sztuczn ą nawierzchni ą przy SP nr 3.
5. Remont Sali gimnastycznej wraz z szatniami i wc przy SP nr.23.
6. Rewitalizacja terenów zielonych mi ędzy Ruinami Karola Goduli a Schroniskiem dla zwierz ąt
w Rudzie 1, ścieżka do cmentarza od strony osiedla.
7. Wzbogacenie placu zabaw w Parku im. Augustyna Kozio ła, zagospodarowanie cz ęści
nie uj ętej w projekcie pierwotnym.
8. Budowa Parkingu przy szpitalu w Goduli.
9. Zagospodarowanie, Rewitalizacja terenów zielonych przy boisku Slavii Ruda ś ląska
(Uporządkowanie zieleni, budowa toru do jazdy rowerami terenowymi, ścieżki spacerowe,
doświetlenie itp.).
10. Zabezpieczenie wi ększej puli środków ( 100 tyś zł ) na zadanie obj ęte konkursem z zakresu
Poradnictwa Obywatelskiego. Punkty nieodp łatnej pomocy prawnej w naszym mie ście
nie zaspakajaj ą potrzeb wszystkich mieszka ńców. Przykładowo Biuro Porad Obywatelskich
w ci ągu roku obsł uguje ponad 1000 mieszka ńców. Jest du ża kolejka oczekuj ących na porad ę
i prowadzone s ą zapisy, czas oczekiwania na przyj ęcie przez doradc ę w Biurze wynosi
ok. 3 tygodnie.
11. Budowa Parkingu i Boiska przy SP nr 13.
12. Remont kanalizacji przy ul. Budowlanych wraz z remontem nawierzchni.
13. Utwardzenie ul. Jod łowej.
14. Remont odcinka ul. Kokota od nr. 199A do F.
15. Remont nawierzchni ul. Kossaka.
16. Remont doj ścia i dojazdu do cmentarza oraz budowa parkingu ( ca łość dotyczy ul. Cichej).
Wniosek został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany; g łosowało 5 Członków Komisji.
Przewodnicz ący Komisji O światy p. Marek Kobierski przedstawi ł projekt wniosku Komisji O światy
do budżetu na rok 2017, zgodnie z którym Komisja b ędzie wnioskowa ła do Prezydenta Miasta
o zabezpieczenie kwoty umo żliwiaj ącej:
1. budowę części ogrodzenia Szkoty Podstawowej Nr 23 im. Jana Brzechvvy w Rudzie ś ląskiej Bykowinie (dł ugość ok. 35 metrów) - pozwoli na zabezpieczenie terenu szko ły przed
penetracj ą obcych i pozwoli na popraw ę bezpieczeństwa w placówce. Wszelkie zg łoszenia w
sprawie sytuacji łamania prawa i pobytu na terenie szko ły osób np. pij ących piwo (specyfika
układu budynków szkoły) wiąże się z bezsilności ą organów ścigania tł umaczących brak
zabezpieczenia w postaci p łotu;
2. remont boiska tartanowego w Szkole Podstawowej Nr 30 oraz Gimnazjum Nr 3 - boisko do
piłki nożnej jest zamkni ęte od kilku lat przez Sanepid, poniewa ż zagra ża bezpiecznemu
korzystaniu przez uczniów - nale ży pinie wymieniony obiekt wyremontowa ć ; koszt około 400
tys. zł ; jest to najwi ększa szkołą w Mieście, do której ucz ęszcza oko ło 1000 dzieci;
3. remont małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Wyplera w Bykowinie;
4. dokończenie wymiany okien w Szkole Podstawowej Nr 24 im. Powsta ńców ś ląskich
w Halembie;
5. wykonanie modernizacji ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 14 im. Kawalerów Orderu
U śmiechu w Bielszowicach;
6. wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 18 przy ul. Kazimierza 4 w
Nowym Bytomiu.
7. remont podwórka gospodarczego przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Karola Goduli w Rudzie
śląskiej - Goduli - remontu wymaga plac gospodarczy s łużący jako parking dla pracowników
szkoły, dostawców oraz wszelkiego rodzaju s łużb - zarówno komunalnych, jak i
ratowniczych. W chwili obecnej nawierzchnia terenu znajduj ącego się przy szkole (wjazd od
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ul. Starej) jest pokryta spor ą ilością dziur, które utrudniaj ą przemieszczanie si ę po terenie.
Brak ingerencji w tej sprawie pog łę bi problem, który negatywnie wp ływa nie tylko na
manewrowanie pojazdami lecz równie ż prowadzi do uszkodzenia elementów ich zawieszenia
(do wniosku za łączone zostaj ą zdj ęcia);
8. zainstalowanie kamery obrotowej do monitoringu boiska szkolnego w SP 36 oraz siatek do
łapania pi ł ek za bramkami oraz siatek ochraniaj ących okna w okalaj ących boisko, budynkach
mieszkalnych.
Zdaniem p. Dariusza Potyraty w kwestii utwardzania dróg powinien obowi ązywać i być realizowany
zatwierdzony harmonogram.
Również zdaniem p. Doroty Tobiszowskiej powinien obowi ązywać harmonogram, aby by ło wiadomo,
co już zosta ł o wykonane. Ta sama zasada powinna dotyczy ć parkingów w Mieście.
Zdaniem p. M. Wesoł ego harmonogram powsta ł , ale zadania s ą usuwane z bud ż etu, a ujmowane są
inne.
Również zdaniem p. Stefanii Krawczyk zadania powinny by ć kompleksowo zrealizowane.
P. S. Krawczyk odnosząc si ę do punktu 10 wniosku Klubu Radnych PIS podkre ś lił a, że jest to kwestia
istotna, gdyż obecnie jest bardzo wiele ch ę tnych osób do skorzystania z pomocy Biura Porad
Obywatelskich, a ze wzgl ę du na ograniczone mo żliwości Biura muszą oni zapisywa ć się do kolejki
i oczekiwać nawet do trzech tygodni na porad ę . P. S. Krawczyk podkre śli ła również ,
ż e przedstawiciele Biura wnioskowali ju ż do Prezydenta Miasta Ruda ś ląska o zakwalifikowanie
pracy Biura jako zadanie zlecone, ale otrzymali odmow ę .
P. D. Tobiszowska poruszy ła również kwestię drogi dojazdowej oraz chodnika pomi ędzy osiedlem
Minerwa a basenem - na podstawie z łoż onej interpelacji udzielona zosta ł a pozytywna odpowied ź
władz miejskich.
P. S. Krawczyk zaproponowa ł a, aby zawnioskowa ć o przedłoż enie radnym harmonogramu, o którym
był a mowa wcześ niej wraz z kwartalnymi sprawozdaniami o jego wykonaniu.
ślad
Nastę pnie p. A. Stania poruszy ł kwesti ę jakoś ci studzienek w jezdniach. Zdaniem p. A. Stani w
studzienek,
śność
za podnoszon ą noś nością dróg, nie jest podnoszona no
podczas gdy np. na ul. Jankowskiego ca łe pł aty jezdni byty wymieniane mimo, ż e nie trzeba by ło.
P. S. Krawczyk zaproponowa ła, aby Komisja Bud żetu i Przedsi ębiorczoś ci zawnioskowa ła
do Prezydenta Miasta, aby uchwa ły dotyczące zmian w budż ecie był y rozdzielone.
ść
P. M. Wesoły podkreś li ł , ż e taki wniosek Komisji ju ż był ; chodzi ło o to, żeby była możliwo
zgody
Prezydenta
ł
e
wniosek
nie
uzyska
jednakż
ły,
czenia
poszczególnych
pozycji
z
uchwa
wyłą
Miasta.
Ponadto p. M. Weso ły podkreślił , że istotą budż etu zadaniowego jest, aby okre ślał cel
poszczególnych zada ń oraz przedstawia ł za pomoc ą odpowiednio zastosowanych mierników.
Również Wieloletnia Prognoza Finansowa jest pewnego rodzaju harmonogramem.
Zdaniem p. Mariusza Pakuzy poszczególne zadania realizowane s ą w zbyt wysokich stawkach.
P. M. Wesoł y w kwestii budowy kompleksu sportowego przy ul. Czarnole śnej podkreś li ł , że również
może si ę okazać , ż e zaplanowana kwota 13 mln. z ł może okaza ć si ę niewystarczaj ąca i potrzebne
będzie dołożenie środków.
Komisja Bud żetu i Przedsi ębiorczoś ci postanowi ł a o wystosowaniu wniosku o zabezpieczenie ś rodków
w projekcie bud ż etu Miasta na rok 2017 na budow t cznika mi d ul. Chryzantem a Narcyzów
oraz o uwzglę dnienie wniosku pp. P o wykonanie kompletnej
dokumentacji technicznej niezb ę dnej ce em utwardzenia nawierzc ni w ci ągu ul. Elizy Orzeszkowej
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na odcinku od nieruchomo ści nr 49 do skrzyżowania z ulic ą Skośną wraz z wybudowaniem ci ągu
pieszego (pismo z dnia 05.09.2016 r.).
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowata skierowanie powy ższego wniosku do Prezydenta
Miasta; g łosowało 7 Członków Komisji.
Cztonkowie Komisji zaproponowali równie ż złożenie do Prezydenta Miasta wniosku o udzielenie
informacji na temat ilo ści wniosków radnych, które zosta ły uwzględnione i wykonane.

Pkt 2. Sprawy bieżące, wolne głosy.
Przewodniczący Komisji poinformowa ł , że kolejne posiedzenie Komisji odb ędą si ę w następuj ących
terminach:
- 15.09.2016 r. - wspólne posiedzenie z Komisj ą Zdrowia, Rodziny i Pomocy Spo łecznej,
w trakcie którego omówiony zostanie temat Szpitala Miejskiego w Rudzie ś ląskiej Sp. z o.o.
oraz ś ląskiego Parku Przemys łowo - Technologicznego Sp. z o.o.;
- 27.09.2016 r. - w trakcie posiedzenia opiniowane b ędą projekty uchwa ł

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji Budżetu
i Przedsi ębiorczo ści

Barbara Kopata
Marek Weso ły
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