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BRM.0012.1.6.2015.ŁB  
 
Protokół nr 6 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. 
 
Data posiedzenia: 8.06.2015 r.  
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315.  
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 11:00 
Godzina zakończenia posiedzenia: 12:00 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko 
 
Biuro Rady Miasta: Łukasz BORGIEŁ 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (na 7 ogółem): 

Zaproszeni goście:  
 

1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta Kamińska 
2. Zastępca Skarbnika Miasta Pani Barbara Balcarczyk 
3. Główny Specjalista ds. BHP Pani Ewa Jaworska 

 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z  poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie 
absolutorium za 2014 rok dla Prezydenta Miasta Katowice.   

Rozpatrywane dokumenty: 

• Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 
rok wraz z autopoprawką; 

• Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi 
Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 
rok; 

• Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu za 2014 rok; 

• Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego 
dotycząca roku budżetowego 2014 wraz z aktualizacją; 

• Sprawozdanie finansowe miasta Katowice za 2014 rok wraz z opinią biegłego 
rewidenta; 

• Opinie stałych Komisji Rady Miasta o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
miasta Katowice za 2014 rok. 

• Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu. 
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4. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy – Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Radni prowadzący: Patrycja GROLIK, Maciej BISKUPSKI 

5. Sprawy różne: 

5.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pana T__ P__ z dnia 18 kwietnia 2015 r. na niewłaściwe działania 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach. 

Zespół kontrolny: Maciej BISKUPSKI, Jacek PIWOWARCZUK 

5.2 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani I__ M__-H__ i Pana P__ H__ z 
dnia 11 maja 2015 r. na p.o. Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych 
w Katowicach.  

5.3  Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani  W__ W__ na działania 
Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

5.4 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana B__ W__ na działania Dyrektora 
Katowickich Cmentarzy Komunalnych. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i 
powitał zgromadzonych radnych – członków komisji, jak też gości zaproszonych na 
posiedzenie. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił zgromadzonym radnym porządek 
posiedzenia Komisji, a wobec braku uwag poddał go pod głosowanie. 
 
 Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie – 4 głosy „za” przyjęli 
porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji. 
 
Punkt 1. 
 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec braku uwag i pytań ze strony 
Państwa Radnych, poddał projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji pod 
głosowanie. 

Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie – 4 głosy „za” przyjęli protokół 
nr 5 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12.05.2015 r., bez uwag. 

 
 
Punkt 2. 
 

Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie 
absolutorium za 2014 rok dla Prezydenta Miasta Katowice. 
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Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko poprosił o zabranie głosu przedstawicieli 
strony prezydenckiej. 
 
Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta Kamińska przedstawiła główne wskaźniki 
budżetowe zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok, 
dodając, że zostały one już szerzej omówione na posiedzeniu Komisji w dniu 14.04.2015 r., 
a  stosowne opracowania w wersji papierowej jak i elektronicznej zostały przekazane 
wszystkim radnym. 
 
Zastępca Skarbnika Miasta Pani Barbara Balcarczyk przedstawiła członkom Komisji 
opinie biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego Miasta Katowice za 2014 
rok. 
Do przedstawionych informacji radni nie zgłaszali pytań i uwag. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko zaznaczył, iż do prezydium 
Komisji, jak też na ręce Państwa Radnych wpłynęły następujące dokumenty związane z 
wykonaniem budżetu: 

- projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok wraz z 
autopoprawką, 

- informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca 
roku budżetowego 2014, 

- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2014 rok, 

- opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego miasta Katowice za 
2014 rok, 

- opinie stałych Komisji Rady Miasta o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 
Katowice za 2014 rok, 

- projekt opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu miasta Katowice 
za 2014 rok; 

- projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko kontynuując zaznaczył, iż opinie Komisji 
stałych Rady Miasta Katowice dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
Katowice za 2014 rok są wszystkie pozytywne. 
 Następnie Pan Przewodniczący poinformował, iż członkowie komisji otrzymali 
projekt opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Miasta Katowice za 2014 
rok oraz sprawozdania finansowego miast Katowice za 2014 rok, która została sporządzona 
na podstawie następującej dokumentacji źródłowej: 
 
a) Uchwała Rady Miasta Katowice Nr XLIII/1010/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok, zmieniona uchwałą Nr LIII/1252/14 
z dnia 10 września 2014 r. 

b) komplet rocznych sprawozdań budżetowych z wykonania: planu dochodów 
budżetowych - Rb-27S /zbiorczo/; planu wydatków budżetowych - Rb-28S /zbiorczo/; 
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych – Rb-PDP; sprawozdanie o stanie 
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środków na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2014 r. – Rb-ST; 
sprawozdań o dotacjach /wydatkach/ związanych z wykonywaniem zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami – Rb-50; sprawozdanie z wykonania planu dochodów 
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ; sprawozdanie 
o nadwyżce/ deficycie – Rb-NDS; sprawozdanie z wykonania planów finansowych 
samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S; sprawozdanie z wykonania 
dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych – Rb-34S;  

c) sprawozdania w zakresie operacji finansowych – sprawozdanie o stanie należności oraz 
wybranych aktywów finansowych – Rb-N; sprawozdanie o stanie zobowiązań według 
tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń – Rb-Z; 

d) uchwały Rady Miasta i Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice dotyczące zmian 
budżetu i w budżecie dokonywanych w toku wykonywania budżetu, 

e) komplet materiałów zawartych w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta 
Katowice za 2014 rok”, 

f) Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla 
których Miasto jest organizatorem i samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego, 

g) Sprawozdanie z wykonania Programu zadań społecznych i gospodarczych 
miasta Katowice w 2014 roku, 

h) „Informacja” uzupełniająca do „Sprawozdania”, 

i) opinie komisji problemowych Rady Miasta dotyczące w/w. „Sprawozdania”, 

j)  sprawozdanie finansowe miasta Katowice obejmujące: 

− bilans z wykonania budżetu miasta Katowice, 

− łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 

− łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych, 

− zestawienie zmian w funduszu jednostki łączne dla jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych, 

k) informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2014 rok, 

l) opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. 

m) Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku 
budżetowego 2014, 

n) dodatkowe materiały wyjaśniające. 

 
Następnie Pan Przewodniczący odczytał stwierdzenia zawarte w przedmiotowej opinii: 
 
1) Sprawozdania budżetowe /cyfrowe/ przedłożono w obowiązujących terminach: 



projekt 

Strona 5 z 10 
 

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, 

- Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu (w zakresie zadań zleconych), 

- do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach (w zakresie zadań 
zleconych), 

- Najwyższej Izbie Kontroli Delegatura w Katowicach (w zakresie zadań zleconych), 

- Ministrowi Finansów (zbiorcze sprawozdanie miasta Katowice) – poprzez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Katowicach. 

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz Sprawozdania z wykonania planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem 
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec którego Miasto pełni 
funkcję organu tworzącego /w wersji opisowej/ przedłożono: 

- Radzie Miasta Katowice, 

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

w terminach pozwalających na procedowanie, wynikające z obowiązujących ustaw. 

3) Sprawozdanie finansowe miasta Katowice obejmujące bilans z wykonania budżetu 
miasta Katowice, łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 
budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych przedłożono: 

- Radzie Miasta Katowice, 

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach 

oraz dodatkowo  

- Radzie Miasta przedłożono opinię niezależnego biegłego rewidenta oraz raport 
z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 
2014 r. 

w terminach pozwalających na procedowanie, wynikające z obowiązujących ustaw. 

4) Informację Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku 
budżetowego 2014 przedłożono Radzie Miasta Katowice i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej. 

5) Przedłożone dokumenty budżetowe i finansowe spełniają wymogi formalno – prawne 
określone przepisami obowiązującymi w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowej 
Miasta. 

6) Sprawozdanie opracowano według obowiązującej klasyfikacji budżetowej, na podstawie 
ksiąg rachunkowych prowadzonych w oparciu o: 

- ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z 
późn. zm.),  

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119), 
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- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1773), 

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2013 r., poz. 289). 

7) Bilans z wykonania budżetu został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy 
i jest zgodny z księgami rachunkowymi budżetu miasta Katowice. 

8) Przedstawione sprawozdania finansowe jednostek i zakładów budżetowych sporządzone 
zostały w oparciu o obowiązujące przepisy i są zgodne z przedłożonymi jednostkowymi 
sprawozdaniami finansowymi. 

9) Badanie poprawności i zgodności sprawozdań i informacji dokonane zostało w oparciu 
o przepisy zawarte w art. 162-164 i art. 254-255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – stanowiące 
o obowiązujących zasadach gospodarki finansowej oraz w oparciu o przepisy art. 5-18 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168) – określające zakres odpowiedzialności  
za naruszenie dyscypliny budżetowej. 

10) Zmiany budżetu i w budżecie na 31.12.2014 roku w stosunku do pierwotnie 
uchwalonego przez Radę Miasta dokonywane były uchwałami Rady Miasta oraz 
Zarządzeniami Prezydenta Miasta – w oparciu o upoważnienie wynikające z § 12 
uchwały Rady Miasta Katowice Nr XLIII/1010/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok ze zmianami oraz na podstawie zapisu 
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 z późn. zm.) - co oznacza zgodność budżetu po zmianach. 

11) Dotacje otrzymane na cele inwestycyjne pochodzące z budżetu państwa oraz środki 
z funduszy strukturalnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

12) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących otrzymane z budżetu państwa, z funduszy 
celowych i od jednostek samorządu terytorialnego oraz środki z pomocy zagranicznej 
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone, środki niewykorzystane 
dotacji zwrócono, w tym na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
oraz na rachunek Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach. 

Następnie Pan Przewodniczący zapytał radnych – członków Komisji Rewizyjnej czy do 
przedstawionej opinii mają jakieś uwagi lub wątpliwości. Wobec braku uwag 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko poddał pod głosowanie opinię dotyczącą 
wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok, w kształcie w jakim została odczytana. 
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Komisja Rewizyjna w głosowaniu:   głosy „za”,   głosów „przeciw,”   głosy „wstrzym.” 
przyj ęła opinię do wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok, która została 
wypracowana na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2015 roku. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko wobec pozytywnej opinii Komisji 
Rewizyjnej do wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 poddał pod głosowanie 
wniosek Komisji dotyczący wystąpienia do Rady Miasta Katowice o udzielenie 
Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium za 2014 rok. 
 
Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna, działając w 
prawomocnym składzie  na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2015 roku w głosowaniu:                     
głosy „za”,    głosów „przeciw”,    głosy „wstrzym.” opiniuje pozytywnie wykonanie 
budżetu miasta Katowice za 2014 rok i występuje z wnioskiem do Rady Miasta 
Katowice o udzielenie Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium za 2014 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko poddał również pod głosowanie projekt 
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice 
absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2014 rok: 
 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z wykonania budżetu 
miasta Katowice za 2014 rok, w głosowaniu:   głosy „za”,    głosów „przeciw”,    głosy 
„wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko podziękował służbom finansowym miasta 
za obecność i przedstawione informacje po czym przeszedł do następnego punktu 
posiedzenia. 
 
Punkt 3. 

Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy – Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko poprosił o zabranie głosu Pana radnego    
M. Biskupskiego jako członka zespołu kontrolnego. 
 
Radny Maciej Biskupski stwierdził, ze zespół kontrolny pozytywnie ocenia sposób 
realizacji zadań przez Pana Prezydenta i podległe mu służby w obszarze bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a następnie w zwrócił się do Pani Ewy Jaworskiej z prośba o syntetyczne 
przedstawienie przedmiotowej informacji. 
 
Główny Specjalista ds. BHP Pani Ewa Jaworska poinformowała, że Wieloosobowe 
Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działa w oparciu o przepisy 
zawarte w dziale X Kodeksu pracy i składa się z dwóch pracowników.. Do zadań służby 
BHP w UM Katowice należy: 
- kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie - nowoprzyjętych 
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pracowników na badania wstępne, pracowników, których czas ważności badań okresowych 
skończył się na badania okresowe, a pracowników, których okres niezdolności do pracy 
spowodowany chorobą był dłuższy niż 30 dni na badania kontrolne; 
- sporządzanie zleceń wypłaty tytułem zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących 
wzrok na podstawie odpowiednich przepisów; 
- sporządzanie zlecenia wypłaty na ekwiwalent dla pracowników wykonujących czynności 
inspekcyjne na budowach i w terenie za używanie odzieży i obuwia własnych w miejsce 
roboczych wg zapotrzebowania zgłaszanego przez kierownika komórki organizacyjnej; 
- instruktaż wstępny z zakresu bhp nowo przyjmowanych pracowników; 
- uczestniczenie w wyborze firmy, która przeprowadzi szkolenia okresowe z zakresu BHP w 
sposób profesjonalny, zabezpieczenie techniczne szkoleń od strony sporządzania list, 
ustalania terminu i miejsca odbywania szkoleń, sporządzenie umowy oraz końcowego 
rozliczenia i przekazania świadectw o odbyciu szkoleń przez pracowników WOiZ; 
- sporządzanie dokumentacji wypadków przy pracy w oparciu o obowiązujące przepisy; 
- sporządzanie dokumentacji wypadków w drodze do i z pracy w oparciu o obowiązujące 
przepisy; 
- sporządzanie dokumentacji wypadków strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej; 
- dokumentowanie chorób zawodowych w oparciu o obowiązujące przepisy; 
- dokonywanie przeglądów warunków pracy w celu ich poprawy oraz uczestniczenie w 
pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w UM Katowice; 
- obsługiwanie programów Kadry, Dysponent i KRAKFIN w związku z powyższymi 
zadaniami; 
- prowadzenie Księgi Zarządzania Procesami ISO. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Łyczko podziękował Pani E. Jaworskiej za 
wypowiedź oraz otrzymany materiał informacyjny, a następnie wobec braku pytań i uwag 
ze strony pozostałych radnych poddał pod głosowanie protokół z Kontroli działalności 
Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny 
pracy – Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy bez 
zastrzeżeń. W głosowaniu: 7 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”, 0 głos „wstrzym.” protokół 
pokontrolny został jednogłośnie przyjęty w formie zaproponowanej przez Pana 
Przewodniczącego.  
 
Punkt 5.  
 
 Sprawy różne. 
 

5.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pana T__ P__ z dnia 18 kwietnia 2015 r. na niewłaściwe działania 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach. 

Zespół kontrolny: Adam SKOWRON, Jacek PIWOWARCZUK 

 
Radny Adam Skowron, jako członek Zespołu kontrolnego stwierdził, że po wykonaniu 
czynności sprawdzających Zespół kontrolny przychyla się do uznania Rady Miasta 
Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzeni przedmiotowej skargi. 
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„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie rozpatrzenia skargi Pana T__ P__ z dnia 18 kwietnia 2015 r. na niewłaściwe 
działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach, w głosowaniu: 7 głosów 
„za“, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzym.” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony projekt uchwały. 

 
5.2 Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani I__ M__-H__ i Pana P__ H__ z 

dnia 11 maja 2015 r. na p.o. Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów 
Naukowych w Katowicach. 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 7 głosów „za“, powołała zespół kontrolny do 
rozpatrzenia skargi Pani I__ M__-H__ i Pana P__ H__ z dnia 11 maja 2015 r. na p.o. 
Dyrektora Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach w składzie: 
Damian STĘPIEŃ, Maciej BISKUPSKI 
 

5.3  Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pani  W__ W__ na działania Dyrektora 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 7 głosów „za“, powołała zespół kontrolny do 
rozpatrzenia skargi Pani  W__ W__ na działania Dyrektora Komunalnego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach w składzie: Barbara WNĘK, Jacek 
PIWOWARCZUK 
 

5.4  Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana B__ W__ na działania Dyrektora 
Katowickich Cmentarzy Komunalnych. 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 7 głosów „za“, powołała zespół kontrolny do 
rozpatrzenia skargi Pana B__ W__ na działania Dyrektora Katowickich Cmentarzy 
Komunalnych w składzie: Patrycja GROLIK, Adam SKOWRON 
 
Punkt 6.  
 

Wolne wnioski. 
 

Przewodniczący Komisji Pan  Dariusz Łyczko poinformował, że na najbliższym 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 14.07.2015 r.  analizowane będą 
następujące tematy, do opracowania których powołane zostaną zespoły kontrolne: 

1. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział 
Transportu w zakresie transportu drogowego. 

2. Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

 
Radni, członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie – 6 głosów „za“ powołali Zespoły 
Kontrolne w składzie: 
 
Temat 1: Radni prowadzący: Barbara WNĘK, Adam SKOWRON 

Temat 2: Radni prowadzący: Maciej BISKUPSKI, Patrycja GROLIK 
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Punkt 7.  
 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji wobec braku uwag i wniosków stwierdził wyczerpanie porządku 
posiedzenia i dziękując radnym za aktywny udział w posiedzeniu Komisji, zamknął je. 
Na tym posiedzenie zakończono.                                                        
   
                                                                                                              Przewodniczący  

                                                                                                  Komisji Rewizyjnej  

                                                                                                             Dariusz Łyczko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


