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BR.0012.1.9.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 15 września 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

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) Wizyta mieszkańców w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w rejonie 
tzw. Wilczych Dołów. 

3) Przygotowanie kontroli realizacji inwestycji „Budowa szpitala miejskiego 
w Gliwicach” oraz „Budowa Centrum Przesiadkowego w Gliwicach”. 

4) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli mieszkańcy.  

Ad 1) Kontrola realizacji zadań związanych z promocją miasta. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przekazał, że radny Tomasz Tylutko 
w dniu dzisiejszym przesłał swoje pytania dotyczące kontroli realizacji zadań związanych 
z promocją, w związku z czym kontrola zostaje wydłużona, a dodatkowe pismo 
skierowane do Zastępcy Prezydenta Miasta. Komisja powróci do procedowania po 
otrzymaniu odpowiedzi na swoje pismo. 

Ad 2) Wizyta mieszkańców w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w rejonie 
tzw. Wilczych Dołów. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że zwrócono się do niego 
z prośbą o zajęcie się tematem tzw. Wilczych Dołów i o możliwość przedstawienia sprawy 
podczas posiedzenia Komisji. Przewodniczący poinformował, że poprosił swojego 
rozmówcę o formalne wystąpienie do Komisji, ponieważ Komisja pracuje w innym trybie 
niż pozostałe Komisje Rady Miasta. Przewodniczący poinformował, że mieszkańcy mogą 
wystąpić o przeprowadzanie przez Komisję Rewizyjną kontroli w tej sprawie. 

Radny Tadeusz Olejnik poinformował, że Komisję Rewizyjną obowiązuje plan pracy 
zatwierdzony przez Radę Miasta. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uściślił, że nie ogranicza to działania 
Komisji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Każdy obywatel ma prawo wnioskować do Komisji 
o zajęcie się jakąś sprawą. 
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Radny Tadeusz Olejnik dodał, że plan pracy można zmienić na każdej sesji. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda sprecyzował, że nie mówi o planie pracy 
Komisji, a o wystąpieniach mieszkańców. Złożenie pisma nie oznacza jednak 
automatycznego wszczęcia kontroli i zlecenia jej Komisji Rewizyjnej przez Radę Miasta. 
W związku z powyższym, Przewodniczący poprosił mieszkańców o złożenie wystąpienia 
w formie pisemnej, a zostanie ono włączone do porządku obrad najbliższego posiedzenia 
Komisji. 

Radny Tadeusz Olejnik uznał, że najlepiej wystąpić do Przewodniczącego Rady Miasta. 

Radny Paweł Wróblewski uznał, że mieszkańcy mogą złożyć pismo, a tryb jego 
rozpatrywania radni ustalą między sobą. Radny zgodził się natomiast, że formalne 
wszczęcie sprawy jest właściwe. 

Mieszkaniec 1 poinformował, że wysłał pismo o podjęcie tematu parę minut przed 
17.00. Mieszkańcy złożyli wszelkie dokumenty, ekspertyzy, które radni już otrzymali. 
Mieszkaniec zwrócił się z prośbą o zwołanie posiedzenia Komisji, jeśli temat nie może być 
teraz podjęty. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wyjaśnił, że nie chodzi o to, że temat nie 
może być podjęty, ale dyskusja byłaby bezproduktywna. Proponuje do tematu powrócić 
na najbliższym posiedzeniu i spotkać się z jednym lub dwoma przedstawicielami 
mieszkańców. 

Komisja zgodziła się z propozycją Przewodniczącego Komisji. 

Mieszkaniec 2 poprosił radnych o zapoznanie się ze sprawą, ponieważ chodzi nie tylko o 
przyrodę, ale także błędny projekt zbiornika. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że radni na pewno 
zapoznają się dokładnie ze sprawą, by dyskusja była merytoryczna. 

Ad 3) Przygotowanie kontroli realizacji inwestycji „Budowa szpitala miejskiego 
w Gliwicach” oraz „Budowa Centrum Przesiadkowego w Gliwicach”. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zaapelował do zespołów kontrolnych 
o zakończenie kontroli do przełomu października i listopada tego roku. Kontrole powinny 
zostać zakończone do końca 2020 r. Zespoły same ustalą tryb swojej pracy oraz osoby, 
z którymi się spotkają. 

Ad 4) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Pismo przedstawiciela projektu Gliwice OdNowa w sprawie nagrywania 
i upowszechniania przebiegu posiedzeń komisji Rady Miasta (w załączeniu, kor. 
nr UM.800160.2020) – Komisja zapoznała się. 

b) Protokół nr 1 posiedzenia Rady Dzielnicy Sośnica w dniu 20 lutego 2020 r. 
(w załączeniu, kor. nr UM.803089.2020) – Komisja zapoznała się. 

c) Protokół posiedzenia Rady Dzielnicy Sośnicy w dniu 23 lipca 2020 r.  (w załączeniu, 
kor. nr UM.803090.2020) – Komisja zapoznała się. 

d) Pismo przewodnie w sprawie „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta 
Gliwice za I półrocze 2020 r.” oraz „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Gliwice za I półrocze 2020 r.” (w załączeniu, kor. 
nr UM.762205.2020) – Komisja zapoznała się. 
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e) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury (w załączeniu, kor. nr UM.726694.2020) – Komisja zapoznała się. 

f) Pismo w sprawie umorzenia udziałów miasta Gliwice w kapitale zakładowym 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (w załączeniu, kor. nr UM.658386.2020) – 
Komisja zapoznała się. 

Radny Paweł Wróblewski poprosił o ujawnienie się osoby, która bierze udział 
w dzisiejszym wideoposiedzeniu Komisji i nagrywa je jako użytkownik Gliwce OdNowa. 
Radny zapytał, kto w imieniu tego podmiotu jest obecny na posiedzeniu. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zgodził się z pytaniem radnego Pawła 
Wróblewskiego. Również jego zdaniem ktoś powinien się podpisać na liście obecności. 

Radny Paweł Wróblewski wyjaśnił, iż dopytuje o obecność, ponieważ Komisja powinna 
wiedzieć, kto nagrywał jej posiedzenie, np. gdyby doszło do naruszenia ochrony danych 
osobowych. Jednocześnie podkreślił, iż cieszy się, że obrady Komisji docierają do szerszej 
grupy mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zgodził się z przedmówcą; radny uważa, 
że można mówić, co się chce, ale nie anonimowo, tylko otwarcie, pod imieniem 
i nazwiskiem. 

Radny Tadeusz Olejnik uznał, że być może z tego powodu trzeba będzie pomyśleć nad 
zmianą regulaminu Rady Miasta. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zgodził się, że należy się nad tym 
zastanowić. 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 29 września 2020 r. (godz. 17.00). 
Jedocześnie Przewodniczący Komisji poinformował radnych, iż chciałby, żeby Komisja 
spotykała się częściej. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda  
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