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Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Bud żetu
i Przedsi ębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 6 października 2016 r.
w sali nr 211 Urz ędu Miasta Ruda Ś ląska
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 15:30
Godzina zako ńczenia posiedzenia: 17:40
Obecni wg załączonej listy.

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porz ądku obrad.
Posiedzenie otworzy ł p. Andrzej Stania - Przewodnicz ący Komisji Rewizyjnej.
W posiedzeniu wzi ę li udział członkowie obu Komisji, p. Ewa Guziel - Skarbnik Miasta Ruda
Ś ląska oraz p. Krzysztof Mejer - Zast ę pca Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
Po powitaniu wszystkich zebranych Przewodnicz ący Komisji zaproponował następujący
porządek obrad:
1.
Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porz ądku obrad.
2.
Analiza wykonania bud żetu miasta za I pó łrocze 2016 roku.
3.
Zapoznanie się z tre ści ą umowy kredytowej zawartej przez Miasto Ruda Ś ląska
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy.
Porządek obrad przyj ęto przez aklamacj ę .

Pkt 2. Analiza wykonania bud żetu miasta za I półrocze 2016 roku.
Radni zapoznali si ę z Uchwałą Nr 4200/V/120/2016 z dnia 16.09.2016 r. V Składu
Orzekaj ącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Ruda Ś ląska informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I pół rocze 2016 r.
Analizy wykonania bud żetu miasta za I pó łrocze 2016 roku dokona ła Skarbnik Miasta
- p. E. Guziel. Na wst ępie odpowiadaj ąc na pytanie Przewodnicz ącego Komisji Rewizyjnej
Pani Skarbnik wyja śni ła, że każde zadanie może być finansowane z dochodów bie żących.
Tym niemniej przy wydatkowaniu ś rodków bieżących należy mieć na uwadze wysokość
deficytu lub nadwyżki operacyjnej, czyli ró żnicę mi ędzy dochodami bieżącymi i wydatkami
bieżącym, która wpływa na wskaźnik wysokości zadł użenia.
Przechodz ąc do omówienia prezentacji multimedialnej (za łącznik nr 1) przedstawiaj ącej
dane dot. wykonania bud żetu miasta za I pół rocze 2016 r. Skarbnik Miasta poinformowa ła,
że:
- dochody bieżące wykonane zosta ły w kwocie 314.506.050,01 zł tj. 51,90% planu,
- dochody maj ątkowe wykonane zosta ły w kwocie 14.563.851,58 zł tj. 90,45 % planu,
- wydatki bieżące wyniosły 291.411.807,23 zł tj. 50,80% planu,
- wydatki maj ątkowe wyniosły 43.402.815 zł tj. 37,15% planu.
Pani Skarbnik podkre śli ła, że w zakresie op łat z tytu łu podatku od nieruchomości
o wysokości do 100 zł na rok dochód został już osi ągni ęty w 100%, poniewa ż mieszkańcy
zobowi ązani byli do zapłaty podatku nie przekraczaj ącego ww. kwoty jednorazowo.
Niskie wykonanie wydatków maj ątkowych wi ąże si ę zaś z faktem, i ż realizacja
najwi ększych inwestycji przypada na okres letni, a wi ęc na II pół rocze. Właśnie wtedy
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spływaj ą do Urzędy Miasta faktury od wykonawców poci ągaj ące za sob ą wzrost wydatków
maj ątkowych.
W I pół roczu zaci ągni ęto kredyt z EBI w wysokości 40 mln zł . Środki z niego pochodz ące
zostały przeznaczone na realizacj ę wielu zada ń . Jego spłata nast ąpi za 4 lata. Jeś li chodzi
o spłatę innych kredytów i po życzek, w I półroczu 2016 r. przebiega ła ona zgodnie
z harmonogramem i wyniosła 6.263.966,86 z ł . Skarbnik Miasta zaznaczy ła,
że zrezygnowano z zaci ągnięcia pożyczki z WFO Ś . Inwestycje, których koszt mia ł być
pokryty ze ś rodków ww. pożyczki, planuje si ę wykonać z bezzwrotnej dotacji unijnej.
Radny S. Ochli ński zapytał o zagrożenia, które mogą wpłynąć na wykonanie bud żetu miasta
za rok 2016.
Zastępca Prezydenta Miasta - p. K. Mejer zwróci ł uwagę na zmniejszaj ące si ę przychody
z górnictwa, a szczególnie z tytu łu podatku od nieruchomości z terenów górniczych. Tereny
te pozosta ły w Kompanii Węglowej S.A., która nie posiada stałych przychodów. Z tytu łu
podatku od nieruchomo ści do bud żetu miasta Kompania powinna rocznie przekaza ć kwotę
19 - 20 mln zł .
Władze Miasta nie maj ą również pełnej wiedzy, jaki los spotka rudzkie kopalnie, nikt
bowiem nie rozmawia z Miastem na temat ich przysz łości.
Skarbnik Miasta doda ła, że wpływ na bud żet miasta b ędzie miał również zapowiadany
wzrost minimalnego wynagrodzenia.
Jako kolejne zagro żenie dla budżetu Zastę pca Prezydenta Miasta wymieni ł wej ście w życie
nowych regulacji dotycz ących prawa wodnego. Ich wprowadzenie spowoduje wzrost
o 50 gr. ceny wody kupowanej przez PWiK Sp. z o.o. w GPW S.A. i w konsekwencji
podniesienie przez PWiK stawki o 55 gr. Spó łka musi złożyć wniosek do Rady Miasta Ruda
Ś ląska o zatwierdzenie taryfy za wod ę i odprowadzanie ścieków na kolejny okres do dnia
31.10.2016 r., tymczasem nie wiadomo, kiedy wejd ą w życie nowe regulacje prawne.
Przyj ęcie wniosku zawieraj ącego obecnie obowi ązuj ące stawki może spowodować
zagrożenie finansowe dla Spół ki, jeżeli po jego przyj ęciu wprowadzone zostan ą nowe
przepisy powoduj ące podwyżkę cen wody. W zwi ązku z powyższym analizowana jest
moż liwość przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryfy na krótszy okres.
Odnosząc si ę do tematu górnictwa radny D. Potyra ła zaproponował zapoznanie si ę
z nowelizacj ą ustawy górniczej, dzi ę ki której nastąpi wzrost ś rodków na restrukturyzacj ę
górnictwa, Kompania Węglowa uzyskuje status przedsi ę biorstwa górniczego i otrzyma
środki, za które będzie mogła realizować swoje zobowi ązania. Przechodz ąc do tematu
wprowadzenie nowej taryfy za wod ę Radny zauważył , że istnieje moż liwość przed łużenia
czasu obowi ązywania obecnych stawek.
Podkreś laj ąc duży zysk osi ągni ęty przez PWiK Sp. z o.o. radny N. Rózga—zapyta ł
o konieczność podnoszenia przez PWiK Sp. z o.o. ceny wody o 55 gr. w przypadku wej ścia
w życie nowych regulacji prawnych, skoro GPW S.A. podniesie cen ę o 50 gr. Radny poruszył
także kwesti ę zakupu nieruchomo ści przez Spół kę od Miasta, co uważa za łupienie
mieszka ńców. Jego zdaniem zysk Spó łki powinien zostać przeznaczony na inwestycje,
a nie na zakup nieruchomości.
Odpowiadaj ąc Zastę pca Prezydenta Miasta poinformowa ł , że osi ągni ęty przez Spółkę zysk
zostanie w II po łowie roku przeznaczony na inwestycje, w zwi ązku z czym wynik finansowy
Spółki na koniec roku będzie inny ni ż obecnie. Odnosząc się do prognozowanej podwy żki
cen wody wyjaśnił , że konieczność podniesienia ceny o 55 gr. przez PWiK Sp. z o.o.,
a nie o 50 gr. spowodowana jest stratami na sieci. Zauwa żył w tym miejscu, że Ruda Ś ląska
ma jeden z najni ższych wskaźników strat na sieci. Przechodz ąc do tematu zakupionej
przez Spół kę nieruchomości Zastępca Prezydenta Miasta podkre ś li ł , że PWiK w ten sposób
pomogło Miastu, co nie oznacza, że mieszka ńcy zostali obłupieni. Pieni ądze, które zosta ły
wydane na jej zakup, pochodz ące częściowo z odszkodowania za szkody górnicze, wróc ą
do Spółki i przeznaczone zostan ą na inwestycje. Podkre ślił , że na zakupie tym Spółka może
zarobi ć . Wypowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta uzupe łniła Skarbnik Miasta przyznaj ąc, że
wartość zakupionej przez Spółkę nieruchomości wzrasta. Zwróci ła również uwagę , że
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podwyżka cen wody będzie także dodatkowym obci ążeniem dla bud żetu miasta poprzez
wzrost opłat za wod ę uiszczanych przez jednostki miejskie.
Kontynuuj ąc wypowiedź Zastępca Prezydenta Miasta wyja śni ł , że ostatnia podwyżka cen
wody wprowadzona w roku 2012 przez by łego Prezesa PWiK Sp. z o.o. spowodowana by ła
jego zamiarem uzbrojenia terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
a także chęci ą zainwestowania bez wiedzy Walnego Zgromadzenia Wspólników
w inwestycj ę , która pozwoli łaby na termiczn ą utylizacj ę osadów pościelowych. Natomiast
obecny Zarząd Spółki nie podwyższał jak dotąd opłat za wod ę i w roku 2017 równie ż nie
zamierza tego robi ć . Spółka taka jak PWiK Sp. z o.o. musi dysponowa ć ś rodkami na bieżącą
działalność oraz modernizacje, ale nie powinna osi ągać dużych zysków. Obecny wynik
finansowy wynika zaś z otrzymanego przez Spó łkę odszkodowania za szkody górnicze.
Radny D. Potyra ła stwierdzi ł, że Spół ka nie powinna zarabia ć na szkodach górniczych.
Zastępca Prezydenta Miasta p. K. Mejer ponownie podkre ślił , że obecny wynik finansowy
Spółki po siedmiu miesi ącach działalności w roku 2016 tj. 3,9 mln z ł , na koniec roku b ędzie
inny, ponieważ z tych ś rodków pokryty zostanie koszt inwestycji, jakie Spó łka zamierza
realizować . Jej Zarząd zamierza przej ąć maj ątek wytworzony dzi ęki realizacji w mie ście
inwestycji finansowanej ze ś rodków programu ISPA, a w roku 2017 przyst ąpi
do inwestycji zwi ązanej z kanalizacj ą deszczową.
Radny M. Pakuza zauwa żył , że mimo i ż w poprzednich latach równie ż zysk osi ągany przez
Spółkę był wysoki, nie mówiono o planach inwestycyjnych.
Zastępca Prezydenta Miasta przypomnia ł , że informowa ł na wcześniejszych posiedzeniach
Komisji, że Spółka zamierza przeznaczy ć 6,5 mln zł na budowę kanalizacji deszczowej
w mieście. Podkreś lił również, że z każdym rokiem d ążono do obniżenia zysku Spół ki,
w zwi ązku z czym nie podnoszono cen wody.
Powracaj ąc do tematu wykonania bud żetu miasta za I półrocze 2016 r. radny D. Potyra ła
zwrócił uwagę na wzrost planowanego deficytu o kwot ę 536.461,00 zł i zapyta ł , czy nie
wpłynie to na opini ę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wykonania
budżetu za 2016 r., jak to mia ło miejsce w przypadku opinii RIO na temat wykonania
budżetu za rok 2015.
Odpowiadaj ąc Skarbnik Miasta wyja śni ła, że w kwocie deficytu podanej w sprawozdaniu
z wykonania bud żetu za I półrocze 2016 r. uj ęta jest pożyczka, jaką planowano zaci ągnąć
w WFOŚ . Obecnie wiadomo już, że pożyczka ta nie zostanie wzi ęta. Pani Skarbnik dobrze
oceniła stan wykonania bud żetu miasta. Tym niemniej zaznaczy ła, że trudno przewidzie ć ,
jakie będzie jego wykonanie na koniec roku 2016, poniewa ż jak dotąd do budżetu miasta
nie wpłynęły jeszcze żadne środki unijne, mimo wykonania już wielu zada ń , które miały
być z nich finansowane. Zast ępca Prezydenta Miasta wyja ś ni ł , że nieprzekazanie miastu
przez Urz ąd Marsza łkowski Województwa ś ląskiego środków unijnych spowodowane jest
problemami z działaniem formularzy elektronicznych s łużących do rozliczania dotacji.
Przewodnicz ący M. Wesoły zaproponowa ł omówienie sytuacji panuj ącej w PWiK Sp. z o.o.
na osobnym posiedzeniu. Nast ępnie odnosząc si ę do tabeli nr 6 sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za I pó ł rocze 2016 r., dotyczącej wykonania wydatków maj ątkowych
budżetu samorz ądowego, Radny stwierdzi ł , że ogółem wydatki te zosta ły wykonane
w 37,15% planu. Analizuj ąc je jednak w poszczególnych dzia łach można zauważyć ,
że w ich większości wykonanie jest bardzo niskie lub na poziomie 0%.
Skarbnik Miasta zapewni ła, że rzeczowo wykonanych zosta ło wiele inwestycji. Dane
zawarte w sprawozdaniu dotycz ą sytuacji na dzie ń 30.06.2016 r., kiedy to do Urzędu
Miasta nie spłynęły jeszcze faktury od wykonawców poszczególnych inwestycji, a wi ęc pod
względem finansowym nie mo żna było uznać zada ń tych za wykonane. Ponadto wiele
inwestycji realizowanych jest latem, w zwi ązku z czym w sprawozdaniu ich wykonanie na
I półrocze 2016 r. jest na poziomie 0%.
Zastępca Prezydenta Miasta zaproponowa ł przekazanie radnym zestawienia obrazuj ącego
wykonanie zada ń przez poszczególne Wydzia ły Urzędu Miasta.
W zwi ązku z brakiem pyta ń Przewodniczący A. Stania podzi ękował gościom za udzielone
informacje i zako ńczył ten punkt posiedzenia.
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Pkt 3. Zapoznanie si ę z treścią umowy kredytowej zawartej przez Miasto Ruda Śląska
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).
Skarbnik Miasta - p. E. Guziel rozda ła radnym kopie umowy kredytowej zawartej przez
Miasto Ruda Ś ląska z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
Wprowadzaj ąc do tematu tego punktu posiedzenia Zast ę pca Prezydenta Miasta
- p. K. Mejer poinformowa ł , że jest po spotkaniu z przedstawicielami EBI, którzy
po analizie dokumentacji są pozytywnie nastawieni do wspó ł pracy z Miastem. S ą również
zainteresowani finansowaniem 5 odcinka trasy NS, który ma biec od Rudy do granicy
z Bytomiem. Zast ępca Prezydenta wyja ś ni ł , że dzi ęki środkom pochodzącym z kredytu EBI
miasto może szybciej realizować inwestycje. Nie czekaj ąc bowiem na przyznanie środków
unijnych, miasto mo że realizowa ć inwestycje ze środków pochodz ących z kredytu, który po
otrzymaniu dotacji mo że zostać pokryty środkami unijnymi.
Skarbnik Miasta omówi ła prezentacj ę multimedialną dotyczącą zapisów umowy kredytowej
(prezentacja stanowi za łącznik nr 3 do protokołu). Następnie odpowiadaj ąc na pytanie
Przewodniczącego A. Stani o koszty kredytu wyja ś ni ła, że w przypadku transzy w wysoko ści
40 mln zł . marża wynosi 0,08%, a spread 0,03%. Warunki te s ą bardzo korzystne
w porównaniu do warunków proponowanych przez banki komercyjne. Doda ła, że środki
z kredytu wypłacane s ą miastu w transzach po 40 mln z ł . Aby otrzyma ć kolejn ą transzę
należy wykazać wykonanie 80% otrzymanych wcze śniej ś rodków.
Radny N. Rózga zapyta ł , czy ze wzgl ędu na korzystne warunki kredytu z EBI, istniej
możliwość spłaty ś rodkami z EBI drogiego kredytu zaci ągni ętego na budow ą Aquadromu.
Skarbnik Miasta stwierdzi ła, że niestety jest to niemo żliwe, poniewa ż inwestycja ta jest
już zrealizowana, a poza tym kredytobiorc ą w tym przypadku jest Spółka, a nie miasto.
Radni postanowili kontynuowa ć temat tego punkty porz ądku obrad na innym posiedzeniu,
po zapoznaniu si ę z zapisami umowy kredytowej.

Pkt 4. Sprawy bieżące, wolne głosy.

•

Wolne głosy.

W zwi ązku z obecno ści ą na posiedzeniu radnego A. Pac ławskiego - Przewodnicz ącego
Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta, radni zg łosili propozycje nastę puj ących tematów,
które ich zdaniem powinny by ć omówione przez Komisj ę Infrastruktury i Rozwoju Miasta:
- radny S. Ochli ński i radna D. Tobiszowska - zaproponowali omówienie tematu po łączenia
trasy NS z ul. 1 Maja oraz jej przebiegu od ul. Magazynowej przez Godul ę .
- radna D. Tobiszowska poprosi ła o omówienie kwestii przej ęcia przez miasto od PKP
budynków przy ul. Zabrza ńskiej 1-10, Przedtorze 4, Dworcowej 27, 29, 31 oraz planu
budowy centrum przesiadkowego w Chebziu.
- radna D. Tobiszowska poprosi ła o informacj ę na temat remontu ścieżki rowerowej
znajduj ącej si ę w ci ągu ul. J. Pi łsudskiego, gdzie położono nowy asfalt. Radna pyta,
na czyje polecenie prace te zosta ły wykonane oraz kto i ile za nie zap łacił . Pani
D. Tobiszewska poprosi ła o umożliwienie radnym zapoznania si ę na posiedzeniu z umowami
dotyczącymi budowy ścieżki.
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- radny D. Potyra ła zaproponowa ł poruszenie tematu plagi dzików w mie ście, szkód przez
nie wyrządzanych oraz wypł aty przez Skarb Pa ństwa odszkodowa ń z tego tytu łu.
Radny A. Pacławski zapewni ł , że tematy te znajd ą si ę w porządku obrad najbli ższego
posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta w dniu 13.10.2016 r.

•

Korespondencja:
do poczty Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczości wpłynęł a odpowied ź
Prezydenta Miasta na wniosek Komisji nr PR.3020.7.2016 z dnia
06.09.2016 r. Komisja zapoznała si ę ze stanowiskiem Prezydenta Miasta.
> do poczty Komisji Rewizyjnej wp łynęły następuj ące pisma:
- odpowied ź Prezydenta Miasta z dnia 08.08.2016 r. na pytania Komisji
sformu ł owane w czasie posiedzenia w dniu 14.07.2016 r., przekazane pismem
nr PR.0012.8.8.2016 z dnia 19.07.2016 r. Komisja przyj ęta odpowiedź
do wiadomości.
- odpowiedź Prezydenta Miasta z dnia 10.08.2016 r. na wniosek Komisji
nr PR.0012.10.10.2016 z dnia 14.07.2016 r. Komisja przyj ęła odpowied ź
do wiadomości.
- pismo (Sz/01zw/V111/2016 r.) p. Zbigniewa Szyma ły z dnia 10.08.2016 r. Pismo
został o skierowane do Komisji Rewizyjnej przez Przewodnicz ącego Rady Miasta,
celem zapoznania si ę z jego treści ą. Komisja przyj ęła pismo do wiadomości.
>

Wszystkie ww. pisma cz łonkowie Komisji otrzymali drog ą mailową przed
posiedzeniem.
•

Protokół Nr PR.0012.8.8.2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14.07.2016
r. Komisja Rewizyjna zatwierdzi ła bez uwag - 5 g łosami „za", 2 g łosami
„wstrzymuj ącymi si ę ".

Na tym protokół zako ńczono.
Protokołowała
iMarzena Krzyszczuk/
rek
ewodnic ący
Komisji Budżetu i Przedsi ębiorczości

'a
Prze odn cz ący
Komisj Rewizyjnej
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