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1. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady
wykonania budżetu za rok 2017.

Miejskiej

Wodzisławia ŚĘskiego

w sprawie

2. Wniosek Komisji RewĘjnej
Rady Miejskiej Wodzisława Śląskiego w sprawie
absolutorium dla Prezydenta Miasta Wodzisławia ŚĘskiego z tytulu wykonania budżetu
za 2017 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej WodzisławiaSlqskiego w składzie:
1. Helena osińska _ PrzęwodniczącaKomisji,
f, Grazyna Pietyra - Wiceprzewodnicząca Komisji,
3. Arkadiusz Kochanowlcz _ członek,
4. Adam Króliczek - członek,
5. Marian Plewnia _ członek,
6. Dezyderiusz Szwagrzak- członek'
7. JanZemŁo - członek,
działającna podstawię art. 18a ust. 3 ustawy z dnta 8 marca 1990 roku o samorz4dziegminnym
(tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z poźniejszymi zmianamt) oraz ut. f]0 ust. 2 i 3 ustawy z dnta
27 sterpnia2009 roku o finansachpublicznych (tj. Dz. rJ.22017 L poz.2011), po uprzednim
rozpatrzeniu:
1. sprawozdaniafinansowęgozarck2\I7,
2. sprawozdaniaz wykonaniabudżefuMiasta WodzisławiaŚĘskiego za2O7J rok,
3. opinii Regionalnej lzby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania
budzetu Miasta Wodzisławia Śl4skiego za fO77 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnęgo (Nr 4200lIJ|l83l 20 I 8 z dnia 23 kwietni a 20 I 8 roku),
4. informacji o staniemienia komunalnegoMiasta WodzisławiaSląskiego,
5. uchwał i zarządzen w sprawie zmianbudzetu Miasta w 2017 roku.
stwierdza, co następuje
1. negatywnieopiniuje wykonanie budzetuMiasta WodzisławiaSląskiegoza2OI7 rok.
2. postanawiawystąpićdo Rady Miejskiej WodzisławiaSląskiegoz wnioskiem o nięudzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Wodzisławia Sląskiego z t7fiilu wykonania budzętu
za rok 2017.

UZASADNIENIE
Zgodniezałt.30ust.2pkt3)wzw.zart.71aust.3ustawyzdnta8marca1990r'osamorz4dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U.22018
r. poz. 994 ze zm.) do jednego z podstawo!\ych zadan
prezy denta naleŻygospodarowani e mi eniem komunalnym.
W Itteratutze i orzecznictwie podkreśla się samodzielność prezydenta w zakresię

gospodarowania mieniem komunalnym, oczywiście przy zachowaniu wymaganęgo ustawowo
podztałukompetencji pomiędzy organem wykonawc zym i stanowiącym (radą).
Wykonywanie uprawnięn z udziałów lub akcji należy do sfery majątkowej. Podejmowanie
decyzjt dotyczących kształtuorganów wewnętrznych spółekj est związanez prawami wynikającymi
wprost Zprawa do akcji i udziałów. W systemie organów gminy w zakresie vłył'qcznej
kompetencji
wójta gminy (prezydenta)dotyczącej gospodarowaniamięniem komunalnym znajduje się także
uprawnienie do wykonywania przysługujących gminie praw z udziałów i akcji. Podejmowanie
decyĄi dotyczących kandydatów na członków organów w spółkach prawa handlowego, w których
gmina posiada udziały lub akcje, na|eiy zatem do wyłącznej kompetencji wójta, prezydenta (co
potwierdzam.in. wyrok WSAwe Wrocławhl'z Ll.01.2005 r., II SA/Wr 2377l03, owSS 20O5l2,
poz.45).
W kontekściepowyzszego' dopuszczenie przez Prezydenta Miasta do tego, ze spółk4
komunalną zarządzazarząd, który dopuszaza do naruszenia (obchodzenia)przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych i nie reaguje na ten fakt organ nadzotu, pozwala przyjąć,za uzasadnione
stanowisko, tŻPrezydent Miasta pełniłnienalezyty nadzór nad spółkąkomunalnę'
Wydatkowanie częścibudzetu miasta w drodze rea|tzacji zadan pTzęz spółkę komunalną,
która narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych musi mieć swoje konsekwencje
w negatywnej opinii na temat realizacji budzetu Miasta.
Komisja Rewizyjna hczy 7 radnych.
W posiedzeniu Komisji, na którym opiniowano wykonanie budzetu oraz podejmowano wniosek
w sprawie absolutorium uczestniczyło7 radnych.
Za optntąi przyjęciem wniosku głosowało3 radnych,
Przeciw opinii i przyjęciu wniosku głosowało2 radnych,
Wstrzymało się od głosu2 radnych,

PodpisyczłoŃów Komisii:
l. Helenaosińska 2. Graiyna Pietyra 3. Arkadiusz Kochanowicz- ..
4, Adam Króliczek
5. Marian Plewnia
6. DezyderiuszSzw
7. JanZerio
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