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BRM.0012.1.13.2016.PS
Protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.
Data posiedzenia: 29.11.2016 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala 315.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13.30.
Godzina zakończenia posiedzenia: 14.30.
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Dariusz Łyczko.
Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych (na 7 ogółem).
Radny nieobecny: Adam Skowron.
Goście obecni na posiedzeniu:
1. Wiceprezydent Miasta Katowice-Mariusz Skiba,
2. Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacji i Zarządzania-Monika Maniecka,
3. Przedstawiciel Wydziału Spraw Obywatelskich- Teresa Jaromin,
4. Przedstawiciel Wydziału Spraw Obywatelskich- Agnieszka Szałas,
5. Przedstawiciel Wydziału Gospodarki Mieniem- Edyta Małkiewicz,
6. Wydział Prawny (radca prawny)- Eugeniusz Adamus,
7. Dyrektor Zakładu Targowisk Miejskich- Adam Lidwin,
8. Kierownik Działu Administracji (Zakład Targowisk Miejskich)- Brygida Dziuk.

Punkt 1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Następnie
przedstawił porządek posiedzenia, a wobec braku uwag, poddał go pod głosowanie.
Komisja Rewizyjna, jednogłośnie– 4 głosy „za”, przyjęła porządek posiedzenia przedstawiony przez
Przewodniczącego Komisji:
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z dodatkowego posiedzenia Komisji w dniu 26.10.2016 r.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 8.11.2016 r.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział
Spraw Obywatelskich -Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu Targowisk Miejskich.
Radni prowadzący: Jacek Piwowarczuk, Barbara Wnęk.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2017 rok.
6. Sprawy różne:
1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pana B________
S________ na Prezydenta Miasta Katowice.
Zespół kontrolny: Maciej Biskupski, Adam Skowron.
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2. Pismo Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników
Oświaty i Wychowania w Katowicach oraz Prezesa Oddziału ZNP w Katowicach dot.
wycofania skargi na Prezydenta Miasta Katowic. -dw. Komisji.
3. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana A______ A_________ na
działalność KZGM w Katowicach oraz MZUiM w Katowicach.
4. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Państwa J______ i H______ J________ na
działania Prezydenta Miasta Katowice.
5. Powołanie zespołu do rozpatrzenia kolejnej skargi Pani U_____ M______ na
działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach.
6. Informacja Sekretarza Miasta dotycząca działań Wydziału Promocji UM Katowice,
w zakresie zmian w zapisach umów na wykonanie świadczeń promocyjnych.-dw.
Komisji.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 2.
Przyjęcie protokołu z dodatkowego posiedzenia Komisji w dniu 26.10.2016 r.
Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko wobec braku uwag ze strony Radnych, poddał pod
głosowanie projekt protokołu z dodatkowego posiedzenia Komisji w dniu 26.10.2016 r.
Komisja Rewizyjna, jednogłośnie– 5 głosów „za”, przyjęła protokół nr 22 z posiedzenia w dniu
26.10.2016 r.

Punkt 3.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 8.11.2016 r.
Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko wobec braku uwag ze strony Radnych, poddał pod
głosowanie projekt protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 8.11.2016 r.
Komisja Rewizyjna, jednogłośnie– 5 głosów „za”, przyjęła protokół nr 23 z posiedzenia w dniu
8.11.2016 r.

Punkt 4.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Spraw
Obywatelskich -Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu Targowisk Miejskich.
Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko przekazał głos członkom zespołu kontrolnego.
Pan Radny J. Piwowarczuk oznajmił, że zespół kontrolny przeprowadził przedmiotową kontrolę w
Zakładzie Targowisk Miejskich i nie wnosi uwag do działalności Prezydenta Miasta realizowanej
przez Wydział Spraw Obywatelskich w ww. zakresie.
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Dodał, że warto pochylić się nad tematem perspektyw działalności, modernizacji i dostosowania
targowisk miejskich do aktualnych standardów.
Pan Radny wskazał ponadto na problem struktury organizacyjnej podmiotu. W jego opinii warto
byłoby rozważyć w przyszłości ewentualne przekształcenie w spółkę, w celu uzyskania możliwości
pozyskiwania środków finansowych.
Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko podziękował za przedstawienie stanowiska zespołu
kontrolnego i otworzył dyskusję. Podzielił pogląd, iż warto rozważyć perspektywy funkcjonowania
ZTM na kolejne lata i wypracować model, który przystawałby do aktualnych potrzeb i standardów.
Pan Dyrektor A. Lidwin nadmienił, że forma zakładu budżetowego jest dziś anachronizmem,
a przekształcenie strukturalne ZTM choć nie jest prostą sprawą, wydaje się konieczne. Dodał
ponadto, że targowisko przy ul. Pukowca jest położone na terenie dawnej hałdy. W jego opinii
warto byłoby poszukać nowej lokalizacji.
Pan Prezydent M. Skiba wskazał, iż są prowadzone analizy na temat sposobu realizowania działań
ZTM. Obrót gospodarczy dziś wygląda inaczej, inne są także oczekiwania społeczne. Warto
rozważyć wprowadzenie zmian, jeśli chodzi o formę działania. Dodał, że obecnie czynione są
doraźne działania, aby polepszać estetykę miejsc targowych, a analizy dotyczące rozwiązań
kompleksowych będą kontynuowane.
Pani Radna B. Wnęk oznajmiła, że w trakcie kontroli, stwierdzono konieczność opracowania
strategii rozwoju targowisk na okres najbliższych lat, w celu dostosowania do obecnych warunków
i możliwości. Zapytała, czy działania w tym kierunku są podejmowane.
Pan Dyrektor A. Lidwin nadmienił, że kilka lat temu, z inicjatywy kupców, podejmowane były
propozycje dotyczące budowy hali targowej. Ten pomysł „się rozmył”, ponieważ rynek odzieżowy
i techniczny intensywnie się kurczy. W jego opinii, przyszłość funkcjonowania ZTM winna być
związana z rozwojem rynku warzywno-owocowego.
Pani Kierownik B. Dziuk wskazała w uzupełnieniu, że kilka lat temu zlikwidowano część bazaru ze
względów ekonomicznych. W zamian za to, uruchomiono dodatkowe miejsca dla rolników. Obecnie
ZTM dysponuje kioskami, ale ich lokalizacja nie jest atrakcyjna.
Dodała, że bazar odzieżowy, o ile nie ulegnie likwidacji, będzie działał szczątkowo, w oparciu
o kupców, którzy są jednocześnie producentami, ponieważ dla nich jest to jeden z wielu punktów
sprzedaży. Dzisiejszy klient z uwagi na większy komfort, preferuje zakup odzieży w galeriach
handlowych lub dyskontach. Podzieliła również pogląd Pana Dyrektora, iż przyszłością targowisk
jest branża warzywno-owocowa.
Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko wyraził pogląd, że warto pomyśleć o poszerzaniu
asortymentu (np. o ryby lub inne produkty spożywcze) i podjąć działania zachęcające
potencjalnych kontrahentów. Wskazał, że potrzebne jest dopasowanie do istniejących standardów.
Podał jako przykład targowiska na Giszowcu, będącego w zasobach spółdzielni mieszkaniowej.
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Pani Kierownik B. Dziuk nadmieniła, że rynek warzywno-owocowy jest poszerzany o inne artykuły
spożywcze. Dodała, że pewne ograniczenia wynikają z faktu, iż większość obiektów jest własnością
prywatną; trudno wymuszać rodzaj asortymentu, ponieważ byłoby to wbrew zasadzie swobody
działalności gospodarczej.
Odnosząc się do targowiska na Giszowcu, Pani Kierownik zwróciła uwagę, że sytuacja tamtejszych
kupców była nieco inna. Mieli oni zbieżne interesy i w celu ich ochrony utworzyli zrzeszenie,
a następnie wykupili „pod targowisko” grunt od spółdzielni.
Pani Kierownik zaznaczyła, że gruntowna modernizacja targowisk miejskich, jest niemożliwa bez
zmiany struktury. ZTM jako zakład budżetowy nie dysponuje środkami finansowymi, z wyjątkiem
tych przeznaczonych na bieżące utrzymanie infrastruktury.
Pan Radny J. Piwowarczuk zapytał m.in. o plany ZTM dotyczące organizacji targowisk mobilnych,
cyklicznych lub tematycznych.
Pani Kierownik B. Dziuk oznajmiła, iż rozważana była lokalizacja targowiska okazjonalnego przy
ul. Agnieszki. Funkcjonuje tam targowisko miejskie o charakterze okazjonalnym, głównie w sobotę.
To kwestia dalszych uzgodnień i decyzji.
Pan Prezydent M. Skiba odnosząc się do pytania Pani Radnej B. Wnęk dodał, że Władze Miasta
widzą pole do szerokich działań dotyczących opracowania całościowej strategii rozwoju ZTM.
Pani Radna B. Wnęk wskazała na koniec, że warto byłoby wprowadzić innowacje wzorem miast na
zachodzie Europy. Dodała, że targowiska dodatkowo pełnić mogą ważne funkcje społeczne.
Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko wobec braku innych pytań i uwag, poddał pod głosowanie
wniosek, iż Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań
realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich -Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu
Targowisk Miejskich. Powyższy wniosek Komisja Rewizyjna przyjęła w głosowaniu, jednogłośnie: 6
głosów „za”.
Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko z przyczyn organizacyjno–technicznych zaproponował
zmianę w porządku obrad, polegającą na zamianie kolejności procedowania punktu 5 i punktu
6.1. Powyższy wniosek Komisja Rewizyjna przyjęła w głosowaniu, jednogłośnie: 6 głosów „za”.

Punkt 6.
Sprawy różne.
1. Pismo Prezydenta Miasta zawierające stanowisko w sprawie skargi Pana B______
S_________ na Prezydenta Miasta Katowice.
Zespół kontrolny (Maciej Biskupski, Adam Skowron)

Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko przekazał głos członkom zespołu kontrolnego.
Pan Radny M. Biskupski poinformował, że skarga dotyczy działań pracownika UM Katowice.
Zatem Rada Miasta Katowice jest organem niewłaściwym w przedmiotowej sprawie.
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Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko podziękował za przedstawienie stanowiska i wobec braku
pytań, poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia
skargi Pana B_______ S________ na działania pracownika Urzędu Miasta Katowice.
Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie
rozpatrzenia skargi Pana B________ S__________ na działania pracownika Urzędu Miasta
Katowice, w głosowaniu: 6 głosów „za”, jednogłośnie przyjęła projekt uchwały, stanowiący
inicjatywę uchwałodawczą Komisji Rewizyjnej.

Punkt 5.
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2017 r.
Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko przedstawił projekt Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2017
rok, przekazany członkom Komisji i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.
Pan Radny D. Stępień zaproponował wprowadzenie następujących zmian w planie:
- Wpisanie do planu pracy: Kontroli działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań
realizowanych przez Wydział Komunikacji Społecznej w zakresie Budżetu Obywatelskiego -na
10.10.2017 r.,
- Wpisanie do planu pracy: Kontroli działalności Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zadań
realizowanych przez Wydział Edukacji: nadzór nad przedszkolami, szkołami oraz placówkami
oświatowymi -na 5.09.2017 r. (zamiast 17.07.2017 r.).
Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko wobec braku innych uwag, poddał pod głosowanie plan
pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, z uwzględnieniem przedstawionych wyżej poprawek.
Komisja Rewizyjna, jednogłośnie–6 głosów „za”, przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Punkt 6.
Sprawy różne (ciąg dalszy)
2. Pismo Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i
Wychowania w Katowicach oraz Prezesa Oddziału ZNP w Katowicach dot. wycofania skargi na
Prezydenta Miasta Katowic. –dw. Komisji.

3. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Pana A______ A_________ na działalność KZGM w
Katowicach oraz MZUiM w Katowicach.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie: 6 głosów „za”, powołała zespół kontrolny do rozpatrzenia skargi
Pana A_______ A________ na działalność KZGM w Katowicach oraz MZUiM w Katowicach, w
składzie: Adam Skowron, Damian Stępień.
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4. Powołanie zespołu do rozpatrzenia skargi Państwa J_____ i H______ J________ na działania
Prezydenta Miasta Katowice.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie: 6 głosów „za”, powołała zespół kontrolny do rozpatrzenia skargi
Państwa J_____ i H______ J_________na działania Prezydenta Miasta Katowice, w składzie:
Maciej Biskupski, Dariusz Łyczko.

5. Powołanie zespołu do rozpatrzenia kolejnej skargi Pani U_____ M______ na działania
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań’ w Katowicach.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie: 6 głosów „za”, powołała zespół kontrolny do rozpatrzenia kolejnej
skargi Pani U_____ M_______ na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przystań”,
w Katowicach, w składzie: Patrycja Grolik, Barbara Wnęk.

6. Informacja Sekretarza Miasta dotycząca działań Wydziału Promocji UM Katowice, w zakresie
zmian w zapisach umów na wykonanie świadczeń promocyjnych.-dw. Komisji.

Punkt 7.
Wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko przypomniał, że na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu
3.01.2017 r. zaplanowano temat: Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań
realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej: nadzór merytoryczny nad działalnością Żłobka
Miejskiego. Komisja Rewizyjna jednogłośnie: 6 głosów „za”, powołała zespół kontrolny
w składzie: Adam Skowron, Barbara Wnęk.

Punkt 8.
Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan D. Łyczko wobec braku innych wniosków, stwierdził wyczerpanie
porządku posiedzenia, podziękował uczestnikom za aktywny udział i zamknął posiedzenie Komisji
Rewizyjnej.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Dariusz Łyczko

Protokołował
Piotr Sawicki
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