
 

 

 

 

  
  

     
      

       
                

       
              

       
          

   

        

    

        

       

      

         

         
         
     

         

        
            

         
             

         
          

         

        
        

              
       

            
          

  
          

       

        
         

BR.0012.1.11.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 8 grudnia 2020 r., godz. 17.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Kontrola realizacji zadań związanych z promocją miasta. 

2) Kontrole realizacji inwestycji. 

3) Propozycje do planu pracy na 2021 r. 

4) Sprawy bieżące, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał członkom Komisji, w związku 
z możliwością nagrywania i transmitowania posiedzenia przez podmiot zewnętrzny, 
o konieczności ochrony danych osobowych. 

Ad 1) Kontrola realizacji zadań związanych z promocją miasta. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że Przewodniczący Rady 
Miasta wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z pytaniem o działania 
podjęte przez Izbę w stosunku do miasta Gliwice. Odpowiedź Regionalnej Izby 
Obrachunkowej na ww. prośbę wpłynęła pismem z dnia 26 listopada 2020 r. (kor. 
nr UM.1164096). Przewodniczący wskazał również, iż Prezydent Miasta informował 
radnych podczas ostatniej sesji, że nie zostało wszczęte postępowanie przez Rzecznika 
Dyscypliny Finansów Publicznych w zakresie wydatków na promocję miasta. 

Następnie Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował o innych pismach 
związanych z prowadzoną kontrolą, które wpłynęły pod obrady Komisji: 

a) opinia prawna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie postępowania kontrolnego RIO 
(kor. nr UM.1027430.2020) – Komisja zapoznała się. 

b) pismo z dnia 26 października 2020 r. w sprawie stanowiska Prezydenta Miasta 
w sprawie postępowania kontrolnego RIO (kor. nr UM.987918.2020) – Komisja 
zapoznała się. 

c) pismo przedstawiciela projektu Gliwice OdNowa w sprawie wszczęcia śledztwa przez 
Prokuraturę (kor. nr UM.990183.2020) – Komisja zapoznała się. 

Przewodniczący Komisji poinformował również, że Przewodniczący Rady Miasta wystosował 
prośbę o sporządzenie opinii prawnej w sprawie dalszego trybu działania w sprawie kontroli 
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i aktualnie oczekuje na odpowiedź. Przewodniczący Komisji wskazał, że nowe okoliczności 
sprawy i wątpliwości członków Komisji nie pozwalają na razie zakończyć kontroli. Jeśli 
będzie to konieczne, to Komisja przygotuje projekt uchwały w sprawie wydłużenia prac 
Komisji w tym zakresie. 

Ad 2) Kontrole realizacji inwestycji. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że oba zespoły kontrolne 
przygotowały zapytania do Prezydenta Miasta w sprawie badanych spraw: realizacji 
inwestycji „Budowa szpitala miejskiego” oraz „Budowa Centrum Przesiadkowego”. 
Przewodniczący oczekuje, że odpowiedzi nadejdą w najbliższych dniach. Po zapoznaniu się 
z uzyskanymi informacjami, Komisja powinna wnieść projekty uchwał w sprawie przyjęcia 
wystąpień pokontrolnych na pierwszą sesję w 2021 r. Po przeanalizowaniu odpowiedzi, 
Komisja zadecyduje również, czy zamierza zaprosić gości w celu udzielenia dodatkowych 
wyjaśnień. Przewodniczący poprosił radnych o sygnał, jeśli uznają, że potrzebują jakichś 
dodatkowych informacji dot. kontroli. 

Radny Tadeusz Olejnik podkreślił, że Przewodniczący Wygoda oraz on, jako członkowie 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, na bieżąco śledzą sprawę budowy szpitala. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 3) Propozycje do planu pracy na 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że Komisja jest zobowiązania 
przygotować na najbliższą sesję Rady Miasta projekt uchwały w sprawie planu pracy na 
2021 r. Poinformował także , że Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zwróciła się do Komisji 
Rewizyjnej w sprawie ujęcia w planie pracy na rok 2021 r. kontroli w sprawie wydatkowania 
środków na realizację zadania publicznego pn. „Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie 
piłka ręczna” i poprosił radnych o wyrażenie zdania na ten temat. 

Radny Tadeusz Olejnik uznał, że, skoro taka prośba wpłynęła, to trzeba sprawę ująć 
w planie pracy. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że każda komisja ma możliwość 
zadawania pytań w interesujących ją sprawach. Wyjaśnił, że nie wie, dlaczego Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu sama nie chciała się zająć tematem – być może wynika to 
z formalnego podejścia, że to Komisja Rewizyjna prowadzi kontrole. 

Radny Tadeusz Olejnik zaproponował kontrolę całościową inwestycji dot. budowy 
Centrum Przesiadkowego. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, czy radnemu chodzi o kontrolę 
inwestycji po jej zakończeniu. 

Radny Tadeusz Olejnik uściślił, że chodzi o kwestię przeprowadzenie odbiorów, 
wydatkowanie środków itp. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poprosił, aby radny Tadeusz Olejnik 
sprawdził w planie inwestycyjnym planowany termin zakończenia inwestycji i oddania 
obiektu. 

Następnie, Przewodniczący zgłosił własną propozycję do planu pracy – kontrola 
funkcjonowania Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem. 

Radny Tomasz Tylutko zaproponował ujęcie w planie kontroli spółki Śląska Sieć 
Metropolitalna oraz ocena działalności Referatu Komunikacji Społecznej w Biurze 
Prezydenta Miasta. Po roku działalności jest, zdaniem radnego, dobry termin na próbę 
oceny działalności tego Referatu. 
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Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że, jego zdaniem, Komisja 
nie może kontrolować spółki, gdyż jest to poza jej kompetencjami. Jest to spółka prawa 
handlowego, w której miasto ma udziały. 

Radny Tomasz Tylutko wskazał, że miasto posiada 100% udziałów w spółce. 

Radny Tadeusz Olejnik zwrócił uwagę, że spółka to nie to samo co jednostka 
organizacyjna miasta. 

Radny Tomasz Tylutko przypomniał, że podczas ostatniej sesji Rady Miasta Prezydent 
deklarował, że radni mogą otrzymywać informacje na temat działalności spółek miejskich. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wyjaśnił, że czym innym jest deklaracja 
Prezydenta, a czym innym posiadanie kompetencji do sprawdzenia czegoś. Podsumował 
następnie zgłoszone przez radnych propozycje: 

1) Kontrola funkcjonowania Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem. 
2) Kontrola Referatu Komunikacji Społecznej. 
3) (ewentualnie) Kontrola Śląskiej Sieci Metropolitalnej. 
4) (ewentualnie) Propozycja kontroli zgłoszona przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. 

Radny Ryszard Buczek wyraził pogląd, że Komisja Rewizyjna powinna kontrolować 
sprawy, które są istotne z punktu widzenia mieszkańców, a niekoniecznie dziedzinę 
związaną ze sportem. Dodał, że poziom wyników sportowych nie zawsze jest związany 
z wysokością posiadanych środków. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapowiedział, że przyjrzy się bliżej sprawie 
zgłoszonej przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, nie zamierza się jednak upierać przy 
wprowadzeniu tego punktu do planu pracy. Można rozważyć odpisanie Komisji Edukacji, że 
powinna wystąpić o informacje w sprawie we własnym zakresie. 

Radny Tadeusz Olejnik zaproponował, aby skontaktować się z Komisją Edukacji, Kultury 
i Sportu i zapytać, co nią kierowało, że przekazała sprawę do Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapowiedział, że skontaktuje się 
z Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i poinformuje radnych o efektach tej 
rozmowy. Wskazał także, że projekt uchwały w sprawie planu pracy powinien być gotowy 
do najbliższego czwartku. 

Członkowie Komisji zgodzili się z uwagą Przewodniczącego Komisji. 

Ad 4) Sprawy bieżące, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

1. Pismo Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie podjęcia kontroli w sprawie 
wydatkowania środków na realizację zadania publicznego pn. „Wzrost poziomu 
sportowego w dyscyplinie piłka ręczna” (kor. nr UM.1133631.2020). 

2. Protokoły posiedzeń Rad Dzielnic oraz ich uchwały: 

 Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Dzielnicy Sośnica (kor. nr UM.1082398.2020) 
 Protokół nr 18_RD Łabędy (kor. nr UM.1109863.2020) 
 Protokół nr 17 Rady Dzielnicy Łabędy wraz z Uchwałą RD Łabędy nr 19 (kor. 

nr UM.1103316.2020). 
 Uchwała Rady Dzielnicy Łabędy nr 18 (kor. nr UM.1103315.2020). 
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3. Prośba Komisji Budżetu i Finansów o opinię w sprawie projektu budżetu i WPF (kor. 
nr UM.1096149.2020), a także projekty budżetu miasta na 2021 r. oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. 

4. Podmioty, w których w 2021 r. może być wykonywana praca na cele społeczne przez 
osoby skazane na karę ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna (kor. 
nr UM.1060937.2020). 

5. Raport o stanie oświaty w Gliwicach wraz z pismem przewodnim (kor. 
nr UM.988308.2020). 

6. Analiza skarg, wniosków i petycji (kor. nr UM.911555.2020). 

Radny Tomasz Tylutko zapytał, czy zostało, w imieniu Komisji, wysłane pismo do 
Prokuratury dot. wszczęcia postępowania z powiadomienia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał ustalenie, że Komisja 
najpierw wystąpi do RIO. 

Komisja zatwierdziła protokoły posiedzeń Komisji w następujących terminach: 2 i 9 
czerwca, 28 lipca, 15 września, 20 października 2020 r. 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 22 grudnia 2020 r.(godz. 17.00). 
Komisja dokona podsumowania spraw bieżących . 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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