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BR.0012.1.6.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 9 czerwca 2020 r., godz. 17.00 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:  

1) Zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Miasta w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego. 

2) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. 

3) Przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Gliwice. 

4) Raport o Stanie Miasta Gliwice za 2019 r. 

5) Sprawy bieżące i korespondencja. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Miasta w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że Komisja Rewizyjna 
wystąpiła do wszystkich komisji stałych Rady Miasta z prośbą o przedstawienie opinii na 
temat sprawozdania z wykonania budżetu w terminie do dnia 8 czerwca 2020 r., 
a następnie odczytał otrzymane odpowiedzi. 

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna. 

2. Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna. 

3. Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna. 

4. Komisja Dialogu Społecznego – opinia pozytywna. 

5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna. 

6. Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna. 

7. Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji – opinia pozytywna. 

8. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – opinia pozytywna. 

Przewodniczący Z. Wygoda podsumował, że opinie wszystkich komisji są pozytywne, 
niektóre przy głosach wstrzymujących się. 
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Ad 2) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda odczytał uchwałę nr 4200/III/82/2020 
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 kwietnia 
2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Gliwice sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
Poinformował, że opinia ta jest pozytywna. 

Ad 3) Przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 
Gliwice. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przedstawił radnym przygotowaną 
propozycję wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice za 2019 r. 

Żaden z członków Komisji nie zgłosił uwag do odczytanej treści wniosku, wobec czego 
Przewodniczący Komisji poprosił o jego przegłosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 5 radnych: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
przyjęła wniosek w zaproponowanej treści (dokument w sprawie nr 
BR.0012.11.3.2020).  

Komisja przekaże Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach wniosek w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta, a także przedłoży pismo informujące 
o przyjęciu wniosku Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Prezydentowi Miasta. 

Następnie, Przewodniczący Z. Wygoda przedstawił projekt uchwały w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta, który jest konsekwencją przyjęcia wniosku w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta, i poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag. 

Żaden z członków Komisji nie zgłosił uwag do zaproponowanego projektu uchwały, 
w związku z czym Przewodniczący Komisji podpisał projekt. Po uzyskaniu parafy radcy 
prawnego, projekt zostanie wprowadzony do porządku obrad sesji Rady Miasta. 

Ad 4) Raport o Stanie Miasta Gliwice za 2019 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że w ubiegłym roku Komisja 
Rewizyjna była wnioskodawcą projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
wotum zaufania. Uchwała została podjęta po przeprowadzeniu debaty nad Raportem 
o Stanie Miasta. W 2019 r. ponadto Przewodniczący Rady Miasta skierował do komisji 
stałych pismo z przypomnieniem, że przedstawienie ich opinii na temat Raportu będzie 
częścią debaty. Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w tym roku to Komisja 
Rewizyjna zwróciła się do pozostałych komisji z pismem dot. wyrażenia opinii na temat 
Raportu. 

Radni wyrazili zgodę na wystąpienie do komisji stałych Rady Miasta z ww. pismem. 

Następnie Komisja przyjęła przez aklamację, a Przewodniczący Komisji podpisał, projekt 
uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta, który zostanie 
wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta. 

Ad 5) Sprawy bieżące i korespondencja. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi pismami: 
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a) Pismo w sprawie przekazania Raportu o stanie miasta (w sprawie BR.0012.11.4.2020, 
kor. nr UM.493470.2020). 

b) Informacja o zamiarze umorzenia należących do miasta Gliwice udziałów w kapitale 
zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (w załączeniu; oryginał 
w aktach sesji RM nr XV/2020 z 28 maja 2020 r.; kor. nr UM.473856.2020). 

c) Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 
rok 2019 (w załączeniu; oryginał w aktach sesji RM nr XV/2020 z 28 maja 2020 r., kor. 
nr UM.367159.2020). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że Komisja Rewizyjna 
kontynuuje kontrolę realizacji zadań z zakresu promocji miasta (sprawa 
BR.0012.11.6.2019). Przewodniczący odczytał treść pytań zaproponowanych przez 
radnego Tomasza Tylutko, z jakimi Komisja zwróci się do prezydenta. 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń w dn. 4 marca i 28 kwietnia 2020 r. 

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 23 czerwca br. (godz. 17.00).  

Radny Paweł Wróblewski zaproponował, aby kolejne posiedzenie odbyło się w trybie 
zdalnym, zgodnie z prośbą Przewodniczącego Rady Miasta o minimalizowanie 
niebezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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