PR.0012.1.3.2017
Protokół
z posiedzenia Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczości
Rady Miasta Ruda ś ląska

w dniu 21 marca 2017 r.
W posiedzeniu, któremu przewodniczy' p. Marek Weso ły udział wzięli czł onkowie Komisji:
p. Andrzej Pac ł awski, p. Mariusz Pakuza, p. Dariusz Potyra ł a, p. Norbert Rózga, p. Andrzej Stania,
Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel, zgodnie z list ą obecności stanowi ącą załącznik do protoko łu.
W posiedzeniu nie uczestniczyli: p. Marek Kobierski, p. Dorota Tobiszowska.
Przewodniczący Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczoś ci 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 sześciu czł onków Komisji, co stanowi ło quorum pozwalaj ące
na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Komisji Bud żetu i Przedsi ębiorczoś ci p. Marek Weso ły przedstawi ł porządek
posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwa ł .
2. Monitorowanie wykorzystania ś rodków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w oparciu
o projekt bud żetu Miasta.
3. Sprawy bieżące, wolne głosy.
Pkt 1. Opiniowanie projektów uchwa ł .
Druk nr 45/17 zawieraj ący projekt uchwa ł y w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków
oraz rozchodów bud ż etu miasta na prawach powiatu na rok 2017.
Projekt uchwały omówi ł a Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel. Zgodnie z projektem uchwa ły planowane
dochody budż etu Miasta na rok 2017 zwi ększone zostaj ą per saldo o kwot ę 1.348.989,25 zł ,
planowane wydatki natomiast zwi ększone zostaj ą o kwotę 1.546.830,25 zł . Planowane rozchody
budżetu Miasta na rok2 017 zmniejszone zostaj ą 197,841,00 zł z tytułu spł at otrzymanych krajowych
pożyczek, tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ś rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w zwi ązku z umorzeniem po życzek, zgodnie z zawartymi umowami. W wyniku wprowadzonych
ł,
zmian planowany deficyt bud ż etu Miasta na rok 2017 zwi ę kszony zostaje o kwot ę 197.841,00 z
tj. do kwoty 67.401.653,00 z ł .
P. Norbert Rózga poprosi ł o wyjaś nienie zapisów dotycz ących Powiatowego Urz ędu Pracy.
ą o kwotę
P. E. Guziel wyja śniła, ż e dochody oraz wydatki bud żetu Miasta zwi ększone zostaj
rodków
z
Funduszu
Pracy
przeznaczonych
na
dofinansowanie
ś
350.800,00 zł z tytu łu otrzymanych
kosztów wynagrodzenia i sk ł adek na ubezpieczenia spo ł eczne pracowników Powiatowego Urz ędu
Pracy.
P. Andrzej Stania poprosi ł o przedstawienie analizy zatrudnienia w Powiatowym Urz ędzie Pracy
Pracy
w Rudzie Sląskiej, w zwi ązku z tym, ż e - zdaniem p. A. Stani - wydatki Powiatowego Urz ędu
bezrobocia
źnik
na
coraz
lepszy
wska
ą
rosną , podczas, gdy podawane wyniki sonda ży wskazuj
w kraju.
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Gł osów za: 4,
gł osów przeciw: O, g łosów wstrzymuj ących si ę : 2. Głosował o 6 Czł onków Komisji.
Druk nr 46/17 zawieraj ący projekt uchwa ł y w sprawie dokonania przeniesie ń w planie wydatków
budżetowych mi ędzy dzia ł ami 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 uchwa ły omówił a Skarbnik Miasta p. Ewa Guziel. Zgodnie z projektem uchwa ły planowane
jest przeniesienie wydatków na łączną kwotę 3.363.161 z ł . W dziale 600 - Transport i łączność
planowane wydatki zostaj ą przeniesione mię dzy zadaniami inwestycyjnymi na kwot ę 1.035.000,00
zł ; zmniejszony zostaje plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Piastowskiej"
łużonym
w zwi ązku z przesuni ę ciem terminu rozpocz ę cia robót budowlanych spowodowanych wyd
kszony
natomiast
zostaje
plan
wydatków
o
kwot ę
ę
rodowiskowej.
Zwi
ś
terminem wydania decyzji
ę
760.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa dróg gruntowych" zgodnie z kosztorysem na przebudow
na
zadaniu
ł
dróg gruntowych ulic: Kossaka i Grochowskiej oraz o kwot ę 275.000,00 z

pn. „Przebudowa drogi na odcinku od skrzy żowania z ulicą Pi łsudskiego przy nr 97 do ul. Porannej
wraz z ulica Porann ą w Rudzie ś ląskiej - Koch łowicach" z przeznaczeniem na wyp łatę
odszkodowania za nieruchomo ści zaj ęte pod inwestycje. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
planowane wydatki przeniesione zostaj ą mię dzy zadaniami inwestycyjnymi
na kwotę 1.000.000,00 zł ; zmniejszone zostaj ą wydatki na zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji
i termomodernizacja budynków przy ul. Alojzego Jankowskiego 6 i 8" z uwagi na podzielenie
realizacji zadania na dwa etapy; zwi ększony zostaje plan wydatków na realizacj ę zadania
pn. „Budowa zespo ł u garaży wraz z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacje dróg
wewn ętrznych, z przeznaczeniem na budow ę gara ży przy ul. To łstoja".
P. A. Stania zapyta ł , czy w kwocie 1 mln. z ł na powyższe zadania dotycz ące gara ży uj ęta jest
również kwestia „wysiedlenia" obecnych u żytkowników garaży oraz wynikaj ąca z tego konieczno ść
wypłaty odszkodowa ń .
P. E. Guziel potwierdzi ła, że kwota 1 mln. zł obejmuje t ę kwesti ę .
P. Andrzej Pac ławski zapyta ł , czy przedmiotowe gara że zostan ą przeznaczone do sprzeda ży,
czy na wynajem.
P. E. Guziel odpowiedzia ła, że najprawdopodobniej gara że będą przeznaczone na wynajem.
Następnie p. E. Guziel poinformowa ła, że w dziale 750 - Administracja publiczna planowane jest
zwi ększenie wydatków o kwot ę 207.370 zł , w tym m.in. o kwotę 200.000,00 zt z przeznaczeniem
na usługi pocztowe.
P. Norbert Rózga zapyta ł , czy w związku z powyższa informacj ą Urząd Miasta oraz Miejski Oś rodek
Pomocy Społecznej zrezygnowa ły zrezygnowa ł z roznoszenia poczty we w łasnym zakresie, z go ń ców
ewentualnie z firmy prywatnej, która by ła czterokrotnie ta ńsza od poczty Polskiej.
P. E. Guzie( wyja śniła, że firma „In-Post" nie przyst ępuje do przetargów og łaszanych
przez Urząd Miasta; do przetargów przyst ępuje wyłącznie Poczta Polska.
P. A. Stania zapyta, czy nie ma planów powrotu do zatrudnienia go ńców.
P. E. Guziel odpowiedzia ła, że raczej nie ma planów powrotu do zatrudnienia go ńców,
w szczególno ści w związku z tym, że jest bardzo du ży pozytywny odzew na propozycj ę Urzędu
Miasta skierowana do Mieszka ńców w kwestii elektronicznej formy przesy łania np. decyzji w sprawie
wymiaru podatków.
P. Marek Wesoły odnosząc się do kwestii przed łużenia terminu realizacji zadania dotycz ącego
ulicy Piastowskiej podkre ślił , że linia tramwajowa nr 18 zosta ła zlikwidowana w zwi ązku z planami
przebudowy ulicy Piastowskiej, a Pani Prezydent Gra żyna Dziedzic promowa ła to zadanie.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Głosów za: 2,
głosów przeciw: O, głosów wstrzymuj ących się : 4. G łosowało 6 Członków Komisji.
Druk nr 47/17 zawieraj ący projekt uchwa ły zmieniaj ącej uchwa łę 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.
Przeprowadzono g łosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Głosów za: 3,
głosów przeciw: O, głosów wstrzymuj ących si ę : 3. G łosowało 6 Członków Komisji.
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Druk nr 48/17 zawieraj ący projekt uchwały zmieniaj ącej uchwałę 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 Guzie'. Podkre śliła, że zmiany dotyczą
przesuni ęcia terminów realizacji zada ń pomi ę dzy latami. W wyniku uzyskanych oszcz ędności
poprzetargowych zadanie dotycz ące ulicy Górno śląskiej przesuni ęte zosta ło w całości na rok 2017.
P. M. Wesoły zapyta ł , czy zadanie dotyczące rynku w dzielnicy Orzegów jest nowym zadaniem.
P. E. Guziel wyja śni ła, że zadanie uj ę te jest w planie; Miasto planuje zawnioskowanie o środki
na rewitalizacj ę w wysokoś ci 85 % kosztu ca łego zadania, w zwi ązku z tym Miasto musi zabezpieczy ć
wkład własny.
Przeprowadzono g ł osowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Głosów za: 2,
głosów przeciw: 1, g łosów wstrzymuj ących si ę : 3. G łosowało 6 Członków Komisji.
Druk nr 37/17 zawieraj ący projekt uchwa ły w sprawie wyraż enia zgody na podwyż szenie kapita łu
zakładowego spółki pod firm ą Aquadrom spółka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą z siedzibą
w Rudzie śląskiej.
Projekt uchwa ły przedstawi ł a Skarbnik Miasta p. Ewa Guzie'. Kwota podwy ższenia kapita łu zostanie
przeznaczona na sp łatę miesięcznych rat kredytu nr 07/0217 z dnia 20.12.2007 r. w okresie drugiego
kwarta łu 2017 roku i zosta ł a skalkulowana na podstawie informacji o wysoko ści rat kapita łowo odsetkowych z mBanku Hipotecznego S.A. W drugim kwartale planowana jest dalsza partycypacja
Spółki w spłacie rat kredytu w wysoko ści 100.000 zł miesi ęcznie.
P. A. Stania odniósł si ę do artykuł u na portalu samorz ądowym, w którym przedstawione zosta ły
informacje potwierdzaj ące, że parki wodne mog ą być dochodowe.
P. A. Pacławski zapytał , ile udzia łów Miasto posiada w Spół ce Aquadrom.
P. E. Guziel odpowiedzia ła, że przygotuje informacj ę na najbli ższą sesj ę Rady Miasta.
P. M. Wesoły podkreślił , ż e informacja o wysoko ści udziałów była wcześniej podawana
w uzasadnieniu do projektu uchwa ły i zaproponowa ł , aby był a podawana w kolejnych projektach
uchwał dotyczących Spółki Aquadrom.
Przeprowadzono glosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwa ły. Głosów za: 3,
głosów przeciw: O, g łosów wstrzymuj ących si ę : 3. G łosowało 6 Członków Komisji.
Pkt 2. Monitorowanie wykorzystania ś rodków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w oparciu
o projekt budż etu Miasta.

P. E. Guziel poinformowa ła, że w roku 2016 Miasto skorzysta ł o z kredytu z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego w kwocie 40 mln. z ł , jednak faktycznie zaanga żowana kwota zostanie podana
po rozliczeniu.
P. M. Wesoły zapyta ł , co stanie się z kwota, która po ww. wyliczeniu pozostanie.
P. E. Guzie( wyjaśnił a, że musi ona zosta ć przeniesiona na inne zadania. Podkre śliła, że w roku 2017
Miasto nie uruchomi ło jeszcze ż adnej kwoty z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
P. A. Stania zapyta ł , czy Miasto musi wykorzysta ć całą kwotę kredytu zgodnie z umow ą.
P. E. Guziel odpowiedzia ła, że Miasto nie musi wykorzysta ć całej kwoty kredytu.
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Pkt 3. Sprawy bie żące, wolne głosy.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyj ęcia protokołu Nr PR.0012.1.2.2017 z posiedzenia
Komisji w dniu 14 lutego 2017 roku. Protokó ł został przyj ęty; głosów za: 5, g łosów przeciw: O,
głosów wstrzymuj ących si ę : 1.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji Bud żetu
i Przedsi ębiorczo ści

Barbara Kopata

Marek Wesoły
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