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BRM.0012.1.7.2016.PS
Protokół nr 18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.
Data posiedzenia: 7.06.2016 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala 209.
Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:30
Godzina zakończenia posiedzenia: 15:00
Prowadzący obrady: Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk
Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki i Łukasz Borgieł
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych (na 7 ogółem)
Radny nieobecny: Dariusz Łyczko
Goście obecni na posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.

Sekretarz Miasta Katowice- Pan Janusz Waląg,
Zastępca Skarbnika Miasta - Pani Barbara Balcarczyk,
Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta – Pani Małgorzata Kwapisz,
Przedstawiciel Wydziału Promocji – Pani Katarzyna Latusek.

Punkt 1.
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk otworzyła posiedzenie Komisji
Rewizyjnej i powitała zgromadzonych radnych – członków komisji, jak też gości
zaproszonych na posiedzenie. Następnie Pani Wiceprzewodnicząca przedstawiła
zgromadzonym radnym porządek posiedzenia Komisji, a wobec braku uwag poddała go pod
głosowanie.
Radni członkowie Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie –5 głosów „za”, przyjęli porządek
posiedzenia przedstawiony przez Wiceprzewodniczącą Komisji:
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 2015 rok dla Prezydenta Miasta Katowice.
Rozpatrywane dokumenty:
· [DS-526/16] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok,
· [DS-528/16] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Katowice za 2015 rok,
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4.

5.
6.
7.

· [DS-523/16] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia
komunalnego dotycząca roku budżetowego 2015,
· [DS-600/16] Uchwała NR 4200/III/89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku III
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
· [DS-529/16] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Katowice na lata 2015-2035 za 2015 rok,
· [DS-527/16] Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec
którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2015 rok,
· [DS-601/16] Sprawozdanie finansowe miasta Katowice za 2015 rok wraz z opinią
biegłego rewidenta dotyczącą przedmiotowego sprawozdania (zgodnie z art.270
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych),
· [DS-525/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok +
autopoprawka,
· [DS-541/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia:
Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta
Katowice w 2015 roku,
· [DS-602/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2015 rok,
· [DS-603/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta
Katowice za 2015 rok,
· Opinie stałych Komisji Rady Miasta Katowice o sprawozdaniu z wykonania
budżetu miasta Katowice za 2015 rok,
· Projekt opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez
Wydział Promocji -Prowadzenie obsługi Centrum Informacji Turystycznej.
Radni prowadzący: Adam Skowron, Barbara Wnęk
Sprawy różne.
Wolne wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Punkt 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk wobec braku uwag i pytań ze strony
Państwa Radnych, poddała projekt protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji pod
głosowanie.
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Radni członkowie Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie – 5 głosów „za”, przyjęli protokół
nr 17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.05.2016 r., bez uwag.

Punkt 3.
Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w
sprawie absolutorium za 2015 rok dla Prezydenta Miasta Katowice.
Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk poprosiła o zabranie głosu Zastępcę
Skarbnika Miasta - Panią Barbarę Balcarczyk.
Zastępca Skarbnika Miasta - Pani Barbara Balcarczyk przedstawiła główne wskaźniki
budżetowe zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok,
dodając, że zostały one już szerzej omówione na posiedzeniu Komisji w dniu 12.04.2016 r.,
a stosowne opracowania w wersji papierowej i elektronicznej zostały przekazane wszystkim
radnym.
Przedstawiła ponadto członkom Komisji opinię biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania
finansowego Miasta Katowice za 2015 rok. Do przedstawionych informacji radni nie
zgłosili pytań i uwag.
Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk zaznaczyła, iż do
prezydium Komisji, jak też na ręce Radnych wpłynęły następujące dokumenty związane z
wykonaniem budżetu:
· [DS-526/16] Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok,
· [DS-528/16] Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Katowice za 2015 rok,
· [DS-523/16] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia
komunalnego dotycząca roku budżetowego 2015,
· [DS-600/16] Uchwała NR 4200/III/89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku III
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie
opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
· [DS-529/16] Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Katowice na lata 2015-2035 za 2015 rok,
· [DS-527/16] Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wobec
którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za 2015 rok,
· [DS-601/16] Sprawozdanie finansowe miasta Katowice za 2015 rok wraz z opinią
biegłego rewidenta dotyczącą przedmiotowego sprawozdania (zgodnie z art.270
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych),
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· [DS-525/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015
rok + autopoprawka,
· [DS-541/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia:
Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych
miasta Katowice w 2015 roku,
· [DS-602/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2015 rok,
· [DS-603/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu
miasta Katowice za 2015 rok,
· Opinie stałych Komisji Rady Miasta Katowice o sprawozdaniu z wykonania
budżetu miasta Katowice za 2015 rok,
· Projekt opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu.
Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk przedstawiła:
· opinie Komisji stałych Rady Miasta Katowice dotyczące sprawozdania z
wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok,
· opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do sprawozdania z
wykonania budżetu miasta Katowice ze 2015 rok.
Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk poddała pod głosowanie
następujące projekty uchwał:
·
·
·

w sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i
gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku',
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta
Katowice za 2015 rok,
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Katowice za 2015 rok + autopoprawka.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w
sprawie przyjęcia 'Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i
gospodarczych miasta Katowice w 2015 roku', w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt
uchwały.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Katowice za
2015 rok w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”,
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
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Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Katowice za 2015 rok wraz z autopoprawką, w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt
uchwały.
Następnie Pani Wiceprzewodnicząca poinformowała, iż członkowie komisji otrzymali
projekt opinii Komisji Rewizyjnej, dotyczącej wykonania budżetu Miasta Katowice za 2015
rok oraz sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2015 rok, która została
sporządzona na podstawie następującej dokumentacji źródłowej:
a) Uchwała Rady Miasta Katowice Nr V/34/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 rok,
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
środków na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2015 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 2015 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
miasta Katowice w 2015 roku,

Programu

zadań

społecznych

i

gospodarczych

h) „Informacja” uzupełniająca do „Sprawozdania”,
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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 2015 rok,
l) opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania
finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
m) Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotycząca roku
budżetowego 2015,
n) dodatkowe materiały wyjaśniające.
Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk odczytała stwierdzenia
zawarte w przedmiotowej opinii:
1) Sprawozdania budżetowe /cyfrowe/ przedłożono w obowiązujących terminach:
- 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:
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-

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
2015 r.

w terminach pozwalających na procedowanie, wynikające z obowiązujących ustaw.
4) Informację Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia komunalnego dotyczącą roku
budżetowego 2015 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 z późn. zm.),

-

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 z późn. zm.).

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
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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 31.12.2015 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 V/34/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2015 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 Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk zapytała radnych –
członków Komisji Rewizyjnej, czy do przedstawionej opinii mają jakieś uwagi lub
wątpliwości. Wobec braku uwag, Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk
poddała pod głosowanie opinię dotyczącą wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok,
w kształcie w jakim została odczytana.
Komisja Rewizyjna w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw,” 1 głos
„wstrzymujący” przyjęła opinię dotyczącą wykonania budżetu miasta Katowice za
2015 rok oraz sprawozdania finansowego miasta Katowice za 2015 rok, która została
wypracowana na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2016 roku.
Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk wobec pozytywnej opinii Komisji
Rewizyjnej do wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok, poddała pod głosowanie
wniosek Komisji dotyczący wystąpienia do Rady Miasta Katowice o udzielenie
Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium za 2015 rok.
Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Komisja Rewizyjna, działając w prawomocnym składzie
na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2016 roku, w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”, pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta
Katowice za 2015 rok i występuje z wnioskiem do Rady Miasta Katowice o udzielenie
Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium za 2015 rok.
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Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk poddała również pod głosowanie
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Katowice absolutorium z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok:
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w
sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Katowice absolutorium z tytułu wykonania
budżetu miasta Katowice za 2015 rok, w głosowaniu: 4 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt
uchwały.
Na tym zakończono część I - absolutoryjną posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Punkt 4.
Kontrola działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez
Wydział Promocji -Prowadzenie obsługi Centrum Informacji Turystycznej.
Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk stwierdziła, że wszyscy Radniczłonkowie Komisji otrzymali materiał informacyjny. Następnie poprosiła członka zespołu
kontrolnego Pana Radnego Adama Skowrona o zabranie głosu.
Pan Radny A. Skowron poinformował, że Centrum Informacji Turystycznej mieści się
w budynku –Rynek 13. Oznajmił, że zespół zapoznał się z zadaniami realizowanymi przez
Wydział Promocji w zakresie prowadzenia obsługi Centrum Informacji Turystycznej.
Podstawowym zadaniem CIT jest promocja miasta i regionu, świadczenie usługi informacji
turystycznej, w tym informowanie o życiu kulturalno-sportowym miasta.
Zespół kontrolny nie wnosi uwag i zastrzeżeń do działalności Prezydenta w ww. zakresie.
Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk podziękowała za przedstawione
informacje i wobec braku uwag sformułowała wniosek, że Komisja Rewizyjna nie wnosi
zastrzeżeń do działalności Prezydenta Miasta w zakresie zadań realizowanych przez
Wydział Promocji -Prowadzenie obsługi Centrum Informacji Turystycznej.
Powyższy wniosek Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie: 6 głosów „za”.

Punkt 5.
Sprawy różne.
brak

Punkt 6.
Wolne wnioski.
Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk nawiązując do rozpatrywanych w
ostatnim czasie skarg Pani B____ M_____ przypomniała, że Radni -członkowie Komisji
Rewizyjnej otrzymali do wiadomości dokumenty Państwowej Inspekcji Pracy, dotyczące
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kontroli w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach.
Pani Wiceprzewodnicząca zaproponowała wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta
Katowice w sprawie przeprowadzenia audytu w ww. placówce.
Pan Radny Damian Stępień stwierdził, iż sprawa Młodzieżowego Domu Kultury w
Katowicach jest przedmiotem zainteresowania Pana Prezydenta; postępowanie jest w toku.
Zdaniem Pana Radnego, należałoby wstrzymać się z wnioskiem do czasu podjęcia
rozstrzygnięć przez Pana Prezydenta. Zwrócił ponadto uwagę, że osoby których
bezpośrednio dotyczy sprawa, w dalszym ciągu przebywają na urlopach zdrowotnych.
Panowie Radni: Maciej Biskupski i Jacek Piwowarczuk w swoich wypowiedziach
podzielili stanowisko Pana Radnego D. Stępnia.
Pan Sekretarz Janusz Waląg również zaproponował, aby poczekać na rozstrzygnięcia
Pana Prezydenta. Dodał także, iż informacja dot. Młodzieżowego Domu Kultury
w Katowicach, powinna zostać przekazana do końca czerwca b.r.
Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk podziękowała Panu Sekretarzowi za
informację i przychyliła się do wyżej wyrażonego stanowiska Panów Radnych.
Następnie przypomniała, że na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się
w dniu 12.07.2016 r. zaplanowano temat: Kontrola działalności Prezydenta Miasta w
zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska–Udzielanie dotacji
celowej z tytułu zmiany systemu grzewczego, zainstalowania odnawialnych źródeł energii
oraz usuwania wyrobów zawierających azbest.
Komisja Rewizyjna jednogłośnie: 5 głosów „za”, powołała zespół kontrolny w składzie:
Adam Skowron, Barbara Wnęk.

Punkt 7.
Zakończenie posiedzenia.
Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Barbara Wnęk stwierdziła wyczerpanie porządku
posiedzenia i dziękując radnym oraz gościom za udział, zamknęła posiedzenie Komisji
Rewizyjnej.
Wiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Barbara Wnęk
Protokołował
Piotr Sawicki
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