Katowice, 30.09.2014 r.

Rada Miasta Katowice
Komisja Rewizyjna

SPRAWOZDANIE Z PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA KATOWICE
VI KADENCJI - 2010-2014
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Katowice powołana została uchwałą Rady Miasta
Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. W skład Komisji weszło wówczas 7 radnych.
Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta Katowice przyjęty został 7–
osobowy skład Komisji Rewizyjnej. W wyniku kolejnej uchwały Rady Miasta
Katowice – uchwała nr IV/27/11 z dnia 14 stycznia 2011 r. do składu Komisji
powołany został radny Marek Chmieliński w miejsce radnego Józefa Kocurka.
W wyniku podjęcia wymienionych wcześniej uchwał Rady Miasta Katowice –
Komisja Rewizyjna działała w następującym składzie osobowym:
Przewodniczącym Komisji wybrany został radny Witold Witkowicz,
Wiceprzewodniczącą - radna Stanisława Wermińska, Sekretarzem – radna
Barbara Wnęk.
Oprócz wyżej wymienionych członków do składu Komisji weszli radni:
• Marek Chmieliński
• Dariusz Łyczko
• Magdalena Wieczorek
• Andrzej Zydorowicz
Następnie uchwałą Rady Miasta Katowice nr XVIII/385/12 z dnia 25 stycznia 2012
roku do składu Komisji powołany został radny Michał Jędrzejek.
W wyniku podjęcia przez Radę Miasta Katowice uchwały nr XXV/764/13 z dnia 27
marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice oraz
ustalenia jej składu osobowego ze składu Komisji odwołani zostali: radna Magdalena
Wieczorek oraz radny Marek Chmieliński. Do składu Komisji powołana została radna
Krystyna Panek, natomiast Przewodniczącym Komisji został radny Dariusz Łyczko,
a Wiceprzewodniczącym Komisji został jej dotychczasowy Przewodniczący radny
Witold Witkowicz.
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W wyniku podjęcia wymienionych wcześniej uchwał Rady Miasta Katowice –
Komisja Rewizyjna działa do chwili obecnej w następującym składzie osobowym:
•
•
•
•
•
•
•

Dariusz Łyczko
Witold Witkowicz
Stanisława Wermińska
Barbara Wnęk
Michał Jędrzejek
Krystyna Panek
Andrzej Zydorowicz

Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
Wiceprzewodnicząca Komisji
Sekretarz Komisji

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o „Statut Miasta
Katowice” oraz „Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice”.
Opracowane przez Komisję Rewizyjną plany pracy co roku przyjmowane były
uchwałami Rady Miasta Katowice :
•
•
•
•

2011 – uchwałą Nr V/46/11Rady Miasta Katowice z dnia 31.01.2011 r.
2012 – uchwałą Nr XVII/363/11 Rady Miasta Katowice z dnia 21.12.2011 r.
2013 – uchwałą Nr XXX/688/12 Rady Miasta Katowice z dnia 19.12.2012 r.
2014 – uchwałą Nr XLIII/1019/13Rady Miasta Katowice z dnia 18.12.2013 r.

Komisja Rewizyjna odbyła w okresie sprawozdawczym w latach 2006-2010
44 posiedzenia, w tym w roku:
•
•
•
•

2011 – 12 posiedzeń,
2012 – 12 posiedzeń,
2013 – 11 posiedzeń,
2014 – 9 posiedzeń.

Frekwencja radnych na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w poszczególnych
latach kształtowała się następująco :
•
•
•
•

2011 – 89,2 %,
2012 – 91,6 %,
2013 – 96,3 %,
2014 – 84,1 %,

Średnia frekwencja radnych na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w czasie całej
kadencji 2006 – 2010 wyniosła 90,3%.
Na posiedzeniach Komisji wyczerpano zakres planów pracy uchwalanych przez Radę
Miasta na poszczególne lata.
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W okresach pomiędzy posiedzeniami wyznaczone zespoły robocze – radnych –
członków Komisji Rewizyjnej
przeprowadzały kontrole w jednostkach
organizacyjnych ujętych w planach pracy.
Na posiedzeniach referowano wyniki kontroli a także, w oparciu o materiały
dostarczone wszystkim członkom Komisji, wyjaśniano z udziałem osób zaproszonych,
wątpliwości w zakresie przedmiotu kontroli, a następnie formułowano wnioski do
Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta Katowice.
W okresie VI kadencji w latach 2010 -2014 Komisja Rewizyjna wystąpiła z 36
wnioskami do Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta oraz wydała
74 opinie.
Ilość wniosków i opinii wypracowanych i wystosowanych przez Komisję do
Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta w poszczególnych latach
kształtowała się następująco - w roku:
• 2011 – 4 wnioski i 18 opinii ( 2 opinie budżetowe, 14 opinii do skarg, 2 opinie
dotyczące przyjęcia planu pracy Komisji na lata 2011 i 2012)
• 2012 – 16 wniosków i 19 opinii (w tym 2 opinie dotyczące budżetu, 16 opinii
do skarg i 1 opinia dotyczącą przyjęcia planu pracy Komisji na 2013 rok).
• 2013 – 5 wniosków i 22 opinie (w tym 2 opinie dotyczące budżetu, 19 opinii
do skarg oraz 1 opinia dotyczącą przyjęcia planu pracy Komisji na 2014 rok).
• 2014 – 11 wniosków i 15 opinii ( 2 opinie budżetowe, 12 opinii do skarg, 1
opinia dotycząca przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji w kadencji 20102014)
Komisja uzyskała odpowiedzi od adresatów wniosków dotyczących planowanych lub
podjętych działań dotyczących tematów zgłaszanych we wnioskach wystosowanych
przez Komisję.
Komisja Rewizyjna wydała 4 pozytywne opinie do wykonania budżetu miasta
Katowice w latach VI kadencji Rady Miasta Katowice i wystąpiła ze stosownymi
wnioskami o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium w poszczególnych latach
kadencji:
• Komisja wydała pozytywną opinię do wykonania budżetu miasta
Katowice za rok 2010 rok (opinia BRM.0012.1.6.2011.ŁB z dn.14.06.11 r.)
oraz wystąpiła do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta
absolutorium za 2010 rok (wniosek BRM.0012.1.6.2011.ŁB z dn.14.06.11 r.)
• Komisja wydała pozytywną opinię do wykonania budżetu miasta
Katowice za rok 2011 rok (opinia BRM.0012.1.6.2012.ŁK z dn. 12.06.12 r.)
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oraz wystąpiła do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta
absolutorium za 2011 rok (wniosek BRM.0012.1.6.2012.ŁK z dn. 12.06.12 r.)
• Komisja wydała pozytywną opinię do wykonania budżetu miasta
Katowice za rok 2012 rok (opinia BRM.0012.1.6.2013.ŁB z dn. 12.06.13 r.)
oraz wystąpiła do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta
absolutorium za 2012 rok (wniosek BRM.0012.1.6.2013.ŁB z dn. 12.06.13 r.)
• Komisja wydała pozytywną opinię do wykonania budżetu miasta
Katowice za rok 2013 (opinia BRM.1.5.2014.ŁB z dn. 16.05.14 r.) oraz
wystąpiła do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie Prezydentowi Miasta
absolutorium za 2013 rok (wniosek BRM.1.5.2014.ŁB z dn. 16.05.14 r.)
W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrywała 61 skarg. Komisja przekazała
stanowisko dotyczące rozpatrywanych skarg do Przewodniczącego Rady Miasta
i Prezydenta Miasta Katowice w formie opinii.
Szczegółowe omówienia zagadnień będących przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej
zawarte są w protokołach Komisji (Nr BRM.0012.1.1.2011-BRM.0012.1.44.2014).
Protokoły z posiedzeń Komisji wraz z treścią wystosowanych wniosków do
Prezydenta Miasta Katowice jak i Przewodniczącego Rady Miasta znajdują się w
Biurze Rady Miasta oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Katowice.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Katowice
Dariusz Łyczko
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