PR.0012.1.1.2017
Protokół
z posiedzenia Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczości
Rady Miasta Ruda śląska
w dniu 24 stycznia 2017 r.
W posiedzeniu, któremu przewodniczył p. Marek Weso ły udział wzię li członkowie Komisji:
p. Andrzej Pacł awski, p. Norbert Rózga, p. Andrzej Stania, p. Dorota Tobiszowska, Skarbnik Miasta
p. Ewa Guziel, przedstawiciel Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków p. Marta Lip-Kornatka,
zgodnie z listą obecno ści stanowi ącą załącznik do protoko łu.
W posiedzeniu nie uczestniczyli: p. Marek Kobierski, p. Mariusz Pakuza, p. Dariusz Potyra ła.
Przewodniczący Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczości o godz. 15:30 rozpocz ął posiedzenie Komisji.
Po powitaniu czł onków Komisji oraz zaproszonych go ści oświadczył , iż zgodnie z listą obecności
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy ło pięciu członków Komisji, co stanowi ło quorum pozwalaj ące
na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Przedsi ębiorczości p. Marek Wesoł y przedstawi ł porządek
posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwa ł .
2. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2016.
3. Plan pracy Komisji na rok 2017.
4. Sprawy bieżące, wolne głosy.
Pkt 1. Opiniowanie projektów uchwa ł .
Druk nr 14/17 zawieraj ący projekt uchwa ł y w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
oraz przychodów bud ż etu miasta na prawach powiatu na rok 2017.
Projekt uchwa ły omówił a Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel. Zgodnie w projektem uchwa ły planowane
dochody budż etu Miasta oraz planowane wydatki bud żetu Miasta na rok 2017 zwi ększone zostaj ą
o kwotę 2.277.600,20 zł .
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Głosów za: 2,
głosów przeciw: 0, gł osów wstrzymuj ących si ę : 3. G łosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 15/17 zawieraj ący projekt uchwa ły 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 2017 - 2041 w ramach bud ż etu miasta na prawach powiatu na rok 2017.
Projekt uchwały omówił a Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel. Zgodnie z projektem uchwa ły przeniesienia
wydatków dokonane zostaj ą na kwotę 727.436,00 zł W dziale 757 - Obs ługa dł ugu publicznego
planowane wydatki zmniejszone zostaj ą o kwotę 708.399,00 zł z tytułu poręczenia udzielonego
przez Miasto Spó łce Aquadrom Sp. z o.o. w związku z samodzieln ą spłatą przez Spółkę raty kredytu
w miesi ącu styczniu. W dziale 801 - O świata i wychowanie planowane wydatki zostaj ą zwi ększone
o kwotę 220.638,00 zł , w tym kwota 140.000,00 z ł zdjęta z poręczenia dla Spółki Aquadrom
Sp. z o.o. przeznaczona zostaje na realizacje zadania inwestycyjnego uj ętego w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta pn.: „Termomodernizacja Zespo łu Szkół Nr 1 przy ul. Niedurnego 125".
W dziale 852 - Pomoc spo ł eczna planowane wydatki zostaj ą zmniejszone o kwotę 9.239,00 zł
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska planowane wydatki przeniesione zostaj ą
mię dzy zadaniami inwestycyjnymi dotycz ącymi modernizacji o świetlenia uj ętymi w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta na łączną kwotę 9.798,00 zł . W dziale 926 - Kultura fizyczna
planowane wydatki zostaj ą zwiększone o łączną kwotę 497.000,00 zł, w tym o kwotę 3.000,00 zt
na realizacj ę zadania inwestycyjnego uj ę tego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
pn.: „Wykonanie instalacji źródeł odnawialnych z energii sł onecznej w obiektach basenów krytych
i hal sportowych w Rudzie ś ląskiej (ZIT) oraz o kwotę 494.000,00 zł wydatków na podwy ższenie
kapitał u zakładowego w spół ce Aquadrom sp. z o.o. zgodnie z harmonogramem otrzymanym
z Banku.
P. Andrzej Stania zapyta ł o kwesti ę zmniejszenia por ęczenia oraz zwi ększenia wydatków
maj ątkowych gminy.
P. E. Guziel wyja śniła, że obecnie Spó łka Auadrom dokonuje cz ęściowo spłaty rat kredytu
z własnych środków.

Przeprowadzono g łosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Głosów za: 1,
głosów przeciw: 0, głosów wstrzymuj ących si ę : 4. G łosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 16/17 zawieraj ący projekt uchwa ły zmieniaj ącej uchwałę Nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta
Ruda Ś ląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie bud żetu miasta na prawach powiatu na rok 2017.
Projekt uchwały omówi ła Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel. Poinformowa ła, że na podstawie
przedmiotowego projektu uchwa ły dodane zostaj ą do realizacji cztery nowe zadania.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Głosów za: 1,
głosów przeciw: 0, głosów wstrzymuj ących si ę : 4. Głosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 18/17 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie zmiany uchwa ły Nr PR.0007.57.2014
z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wskazania samorz ądowych jednostek budżetowych oraz ustalenia
źródeł ich dochodów, które mog ą być gromadzone przez te samorz ądowe jednostki bud żetowe
na wydzielonych rachunkach bankowych, rodzajów wydatków, które mog ą być nimi finansowane
oraz sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.
Przeprowadzono glosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Głosów za: 4,
głosów przeciw: 0, g łosów wstrzymuj ących si ę : 1. Głosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 17/17 zawieraj ący projekt uchwa ły zmieniaj ącej uchwa łę Nr PR.0007.166.2016 Rady Miasta
Ruda Ś ląska z dnia 29.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Ś ląska
na lata 2017 - 2041.
Projekt uchwa ły przedstawi ła Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Głosów za: 1,
głosów przeciw: 1, g łosów wstrzymuj ących si ę : 3. Głosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 12/17 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta
na dofinansowanie prac konserwatorskich polegaj ących na wykonaniu remontu wie ży poł udniowej
kościoła pw. Trójcy Przenaj świętszej w Rudzie Ś ląskiej - Koch łowicach.
Projekt uchwały omówił a p. Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Poinformowała, że do projektu zgłoszona zostanie autopoprawka dotycz ąca kwoty dotacji - dotacja
będzie wynosi ła 400.000 zł , co będzie stanowi ło 84,38 % kosztu remontu. Remont ma charakter
interwencyjny, jest konieczny, aby mo żliwe było funkcjonowanie ko ścioła.
P. A. Stania zapyta ł , czy przedsi ębiorca górniczy partycypuje w kosztach remontu w zwi ązku
z występującymi w rejonie kościoła szkodami górniczymi.
p. M. Lip-Kornatka wyja śni ła, że planowany obecnie remont jest pierwszym etapem prac,
natomiast ca łość remontu zajmie co najmniej 2 lata. Proboszcz parafii przygotowuje projekt
szczegółowy, kompletny, z realizacji którego partycypowa ć maj ą szkody górnicze.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednog łoś nie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 11/17 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta
na dofinansowanie prac konserwatorskich polegaj ących na renowacji fragmentu elewacji ko ścioła
pw. św. Pawia zlokalizowanego w Rudzie Ś ląskiej - Nowym Bytomiu.
Projekt uchwa ły omówiła p. Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Poinformowała, że obecnie realizowany jest kolejny VI etap renowacji elewacji ko ścioła,
następny od strony ul. Wojska Polskiego ma zosta ć zrealizowany w roku 2018.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Członków Komisji.
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Druk nr 10/17 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta
na dofinansowanie prac konserwatorskich polegaj ących na malowaniu wn ętrza ( ścian i stropu)
oraz odnowieniu polichromii w ko ściele pw. kl ęcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli.
Projekt uchwały omówiła p. Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
p. Marek Wesoły zapytał , czy przedstawiane w trakcie bie żącego posiedzenia dotacje realizowane s ą
w oparciu o wcześniej złożone wnioski.
P. M. Lip-Kornatka wyja ś niła, że dotacje s ą udzielane zgodnie z obowi ązuj ącym Regulaminem
dotyczącym udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie b ędących własnością Gminy. Wnioski składane są
do dnia 15 wrze śnia, przygotowywany jest projekt bud żetu Miasta na kolejny rok i nast ępnie
Komisja wydaje decyzje dotycz ące udzielenia dotacji.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 9/17 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta
na dofinansowanie prac konserwatorskich polegaj ących na renowacji elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Raciborskiej 13 w Rudzie Ś ląskiej - Rudzie.
Projekt uchwa ły omówił a p. Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Poinformowa ła, że zakres uj ęty w przedmiotowym projekcie uchwa ły jest kolejnym etapem prac
realizowanym na osiedlu przy ul. Raciborskiej; budynek wchodzi w sk ład zasobów Międzygminnej
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa".
Przeprowadzono głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 8/17 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta
na dofinansowanie prac konserwatorskich polegaj ących na renowacji elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Niedzieli 26 w Rudzie Ś ląskiej - Bielszowicach.
Projekt uchwa ły omówił a p. Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 7/17 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta
na dofinansowanie prac konserwatorskich polegaj ących na renowacji elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Niedzieli 24 w Rudzie śląskiej - Bielszowicach.
Projekt uchwały omówi ła p. Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 6/17 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta
na dofinansowanie prac konserwatorskich polegaj ących na wykonaniu pełnej konserwacji
technicznej i estetycznej instrumentu organowego zlokalizowanego w ko ściele pw. Michała
Archanioła w Rudzie Ś ląskiej - Orzegowie.
Projekt uchwa ły omówił a p. Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Poinformowa ła, że instrument organowy, którego dotyczy projekt uchwa ły jest instrumentem
znaczącym na skalę miejską i wojewódzką. Jest to instrument pochodz ący z okresu mi ędzywojnia.
Planowane jest równie ż pozyskanie dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Członków Komisji.
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Druk nr 5/17 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta
na dofinansowanie prac konserwatorskich polegaj ących na wykonaniu remontu wraz z wymian ą
elementów konstrukcyjnych oraz zmian ą pokrycia dachu kościoła pw. Micha ła Archanioła w Rudzie
ś ląskiej - Orzegowie.
Projekt uchwały omówiła p. Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Poinformowała, że remont b ędący przedmiotem projektu uchwa ły jest kolejnym - ostatnim etapem
remontu dachu.
P. Andrzej Pac ławski zapyta ł , czy kwoty remontów określone zosta ły w wyniku przeprowadzenia
przetargów.
P. M. Lip-Kornatka wyja śni ła, że kwoty okre ślone zosta ły w kosztorysach wykonawczych.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednogłoś nie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 4/17 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta
na dofinansowanie prac konserwatorskich polegaj ących na wykonaniu renowacji wraz z wykonaniem
zewn ętrznego szklenia ochronnego witra ży zlokalizowanych w kościele pw. św. Andrzeja Boboli
w Rudzie śląskiej - Wirku.
Projekt uchwa ły omówiła p. Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Poinformowa ła, że dotowane zadanie jest zadaniem jednorocznym.
Przeprowadzono glosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednog łośnie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Członków Komisji.
Druk nr 3/17 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie przyznania dotacji celowej z bud żetu miasta
na dofinansowanie prac konserwatorskich polegaj ących na wykonaniu remontu i adaptacji klatek
poddasza ko ścioła Odkupiciela w Rudzie Śląskiej - Wirku na potrzeby galerii i przestrzeni wystawowo
- muzealnej.
Projekt uchwa ły omówiła p. Marta Lip-Kornatka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Poinformowa ła, że dotowane zadanie rozpoczyna si ę w roku 2017, natomiast ca ła realizacja
przewidywana jest na okres dwóch - trzech lat.
P. M. Lip-Kornatka podkreś li ła, że z przestrzeni, której dotacja dotyczy Miasto korzysta w ramach
Industriady oraz projektu „Twórcze pi ątki na Ficinusie".
P. Dorota Tobiszowska zapyta ła o kwesti ę szkód górniczych w rejonie ko ścioła.
P. M. Lip-Kornatka wyja śni ła, że w przedmiotowym obiekcie s ą szkody górnicze. Ca łościowy projekt
remontu jest tworzony, jest to projekt konstrukcyjny uwzgl ędniaj ący kwesti ę szkód górniczych.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły. Projekt zosta ł jednogłoś nie
pozytywnie zaopiniowany. G łosowało 5 Członków Komisji.
P. D. Tobiszowska zapyta ła, czy złożone zosta ły wnioski o udzielenie dotacji na prace
jak w powyższych projektach uchwa ł .
P. M. Lip-Kornatka odpowiedzia ła, że MGSM „Perspektywa" złożyła trzy wnioski, które nie zosta ły
uwzględnione.
P. D. Tobiszowska zapyta ła, czy Miejskie Przedsi ębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.
złożyła wnioski o przyznanie dotacji.
P. M. Lip-Kornatka wyja śni ła, że Spółce MPGM TBS nie są udzielane tego typu dotacje.
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Pkt 2. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2016.
Projekt sprawozdania z pracy Komisji w roku 2016 stanowi za łącznik nr 2 do protoko łu.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie przyj ęcia sprawozdania. Sprawozdanie zostato przyj ęte
jednogłośnie. Głosowało 5 Członków Komisji.
Pkt 3. Plan pracy Komisji na rok 2017.
Projekt planu pracy Komisji na rok 2017 stanowi za łącznik nr 3 do protoko łu.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie przyj ęcia planu pracy. Plan pracy komisji na rok 2017 zosta ł
przyj ęty jednogłośnie. Głosowało 5 Członków Komisji.
Przewodniczący Komisji poinformowa ł, że co do zasady planowe posiedzenia Komisji w roku 2017
będą odbywały si ę o godz. 15:30 we wtorki w tygodniu, w którym b ędzie odbywała si ę sesja
Rady Miasta.

Pkt 4. Sprawy bieżące, wolne głosy.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie przyj ęcia protokołów z poprzednich posiedze ń Komisji:
- protokół Nr PR.0012.1.16.2016 ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej oraz Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczości w dniu 24.10.2016 r. zosta ł przyj ęty
jednogłośnie. Głosowało 5 Członków Komisji;
- protokół Nr PR.0012.1.19.2016 z posiedzenia Komisji w dniu 08.12.2016 r. zosta ł przyj ęty
jednogłośnie. Głosowało 5 Członków Komisji;
- protokół Nr PR.0012.1.20.2016 z posiedzenia Komisji w dniu 15.12.2016 r. zosta ł przyj ęty
jednogłośnie. Głosowało 5 Członków Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Barbara Kopa ła

,01/1(C0141? C94,

Przewodnicz ący Komisji Bud żetu
i Przedsiębiorczości
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SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSI ĘBIORCZOŚCI ZA 2016 ROK
Komisja Budżetu i Przedsi ębiorczości pracowa ła w następuj ącym składzie osobowym:
Przewodniczący Komisji,
1. Marek Wesoły
członek Komisji,
2.
Marek Kobierski
członek Komisji,
3. Andrzej Pactawki
Wiceprzewodnicz ący Komisji,
4.
Mariusz Pakuza
członek Komisji,
Dariusz
Potyrata
5.
członek Komisji,
Norbert Rózga
6.
członek Komisji,
Andrzej Stania
7.
członek Komisji.
Dorota Tobiszowska
8.
W roku 2016 odbyło się dwadzieścia posiedzeń Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczości,
w tym wspólne posiedzenia z komisjami sta łymi Rady Miasta Ruda Ś ląska: Infrastruktury i Rozwoju
Miasta, Sportu i Kultury Fizycznej, a tak że Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Rewizyjn ą.
Przedmiotem posiedze ń Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczości było:
- sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2015;
- plan pracy Komisji na rok 2016;
- informacja na temat formu ły zakupu przez Miejskie Przedsi ębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Rudzie Ś ląskiej nieruchomoś ci przy ul. Piotra Niedurnego 75;
- omówienie przeznaczenia Willi „Florianka";
- informacja na temat zakupu Wielkiego Pieca od Huty „Pokój" S.A. oraz jego przeznaczenia;
- zapoznanie si ę z aktualn ą sytuacj ą Szpitala Miejskiego w Rudzie Ś ląskiej Sp. z o.o.,
zamierzeniami Zarz ądu Spółki, programem naprawczym Spó łki, danymi dotyczącymi rentowności
poszczególnych oddzia łów Szpitala za rok 2014 i 2015; zapoznanie si ę z funkcj ą Instytutu Matki
i Noworodka w Rudzie Ś ląskiej;
- zapoznanie si ę z ogólną sytuacj ą Spół ki Ś ląski Park Przemys łowo - Technologiczny Sp. z o.o.;
- zapoznanie si ę z treści ą umowy kredytowej zawartej przez Miasto Ruda Śląska z Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym;
- zapoznanie si ę z materia łami dotyczącymi zapytania ofertowego z dnia 08.04.2016 r.
w sprawie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi w Rudzie Śląskiej;
- informacja dotycząca postepowania pn. „Utrzymanie i zarz ądzanie cmentarzami komunalnymi
w Rudzie śląskiej wraz z robotami remontowo - renowacyjnymi";
- analiza wykonania budż etu miasta za rok 2015;
- przyj ęcie opinii Komisji dotyczącej wykonania bud żetu Miasta za rok 2015;
- analiza wykonania budż etu miasta za I pó łrocze 2016 roku;
- wnioski do projektu bud żetu miasta na rok 2017;
- analiza projektu bud żetu Miasta na rok 2017;
- opiniowanie projektów uchwa ł dotyczących budżetu Miasta.
Komisja opiniował a 79 projektów uchwa ł . 68 projektów zosta ło przez Komisj ę zaopiniowanych
pozytywnie, 5 projektów uchwa ł Komisja zaopiniowa ł a negatywnie, natomiast 6 projektów uchwa ł
nie uzyskało opinii Komisji (liczba gł osów za i przeciw pozytywnemu zaopiniowaniu by ła taka sama).
Komisja na bieżąco zajmowa ła si ę przychodzącą korespondencj ą, przyjmowa ła protokoły
z posiedze ń .
W posiedzeniach Komisji udzia ł brali Czł onkowie Komisji, Przewodnicz ący Rady Miasta
Ruda Ś ląska p. Kazimierz Myszur, Zast ępca Prezydenta Miasta ds. spo ł ecznych p. Anna Krzysteczko,
Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel, Zast ę pca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej
p. Krzysztof Mejer, Zast ę pca Prezydenta ds. zagospodarowania przestrzennego p. Micha ł Pierończyk,
Naczelnicy oraz przedstawiciele Wydzia łów Urzędu Miasta Ruda Śląska, Prezes Zarz ądu Miejskiego
Przedsi ę biorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej p. Henryk Knapik,
Doradca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kula, Pe ł nomocnik Prezydenta Miasta ds. wspó łpracy
z organizacjami pozarz ądowymi p. Jerzy Szczerbi ński, Zarząd oraz przedstawiciele Szpitala
Miejskiego w Rudzie Ś ląskiej Sp. z o.o., Prezes Zarz ądu Spółki Ś ląski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. p. Przemys ław Majdan.
Przewodniczący Komisji
Marek Wesoły
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Plan pracy Komisji Budżetu i Przedsi ębiorczości
Rady Miasta Ruda śląska na rok 2017

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok i przyj ęcie sprawozdania za rok 2016.
2. Opiniowanie bieżących projektów uchwa ł.
3. Podejmowanie bieżących spraw nie przewidzianych w Planie pracy, a dotycz ących
finansów Miasta lub rozwoju przedsi ębiorczości.
4. Analiza wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Analiza nakładów finansowych z budżetu miasta na sport i kulturę fizyczną w aspekcie
realnego i planowego rozwoju tych dziedzin.
6. Monitorowanie wykorzystania środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
w oparciu o projekt Budżetu Miasta.
7. Analiza wyników fmansowych Spólek Gminnych w zako ńczonym okresie bilansowym
za rok 2016.
8. Przyj ęcie informacji i dyskusja na temat realizowanych inwestycji w ramach PPP.
9. Stan bezpiecze ństwa Miasta w odniesieniu do zapisów bud żetowych (Straż Miejska,
Straż Pożarna, Zarządzanie Kryzysowe ).
10. Monitoring postępu pozyskiwania środków zewnętrznych z nowej perspektywy
finansowania.
11. Analiza dotycząca wykonania budżetu za pierwsze pó łrocze 2017 roku.
12. Propozycje Komisji do projektu budżetu na rok 2018.
13. Opiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
14. Opiniowanie projektu budżetu miasta na rok 2018.

Przewodnicz ący Komisji Budżetu
i Przedsiębiorczości
Marek Wesoly
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