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BR.0012.1.10.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 20 października 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) Sprawy bieżące. 

2) Kontrola realizacji zadań związanych z promocją miasta. 

3) Kontrole realizacji inwestycji. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda odczytał opinię prawną dotyczącą 
udostępniania linków do posiedzeń Komisji Rady Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, 
z której wynika, iż nie ma takiego obowiązku.  

Radny Paweł Wróblewski poinformował, że w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest 
procedowana petycja w sprawie udostępniania linków do posiedzeń i sprawa ta czeka 
jeszcze na rozpatrzenie przez Radę Miasta. 

a) Opinia prawna w sprawie udostępniania linków do posiedzeń komisji odbywających się 
w trybie zdalnym (w załączeniu, kor. nr UM.912193.2020). 

b) Odpowiedź z dnia 6 października 2020 r. w sprawie działań promocyjnych (w sprawie 
BR.0012.11.6.2020, kor. nr UM.927684.2020) – Komisja zapoznała się. 

c) Odpowiedź z dnia 14 października 2020 r. na pismo Komisji w sprawie kontroli (sprawa 
BR.0012.11.6.2020, kor. UM.936995.2020) – Komisja zapoznała się. 

Ad 2) Kontrola realizacji zadań związanych z promocją miasta. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował radnych o czynnościach 
podjętych w ramach prowadzonej kontroli. Wystosowano prośbę do Prezydenta Miasta 
o stanowisko w sprawie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
a także pismo do radcy prawnego z prośbą o wskazanie konsekwencji nieuznania wniosków 
pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Radny Tomasz Tylutko poinformował, że otrzymał informację, że zostało wszczęte w tej 
sprawie postępowanie prokuratury oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.  
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Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że kontrola trwa już długo, 
ponieważ obejmowała wiele wątków. Wyraził zawód, że dopiero teraz dotarła do Komisji 
informacja o prowadzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową postępowaniu. 
Przewodniczący uznał, że, na ten moment, zakończenie kontroli jest niemożliwe. 

Radny Tadeusz Olejnik zapytał, skąd radny Tylutko ma informacje o wszczęciu 
postępowania. 

Radny Tomasz Tylutko wyjaśnił, że informację otrzymał od koordynatora projektów 
Klastra Innowacji Społecznych, związanego z projektem Gliwice OdNowa. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, kto złożył zawiadomienie do 
prokuratury. 

Radny Tomasz Tylutko wyjaśnił, że zrobiła to Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zaproponował, aby Komisja wystąpiła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z pytaniem, czy i jakie czynności podjęła 
w tej sprawie. Dodał, że w wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o dużej kwocie i ciężko 
przypuszczać, by Izba działała bez żadnych podstaw. Niestety, Komisja zdobyła tę wiedzę 
późno. Uznał, że Komisja powinna się zwrócić do RIO z prośbą o informacje, czy Izba 
podjęła dalsze kroki w tej sprawie, a dopiero później kontynuować działania w ramach 
kontroli. 

Radny Paweł Wróblewski wyjaśnił, że zapoznał się z informacją otrzymaną od 
przedstawiciela projektu Gliwice OdNowa, o której mówił radny Tomasz Tylutko. Uznał, że 
warto potwierdzić te informacje, zastanawia się jednak, jak długo ma trwać kontrola 
Komisji. Radni nie będą w stanie rozstrzygnąć w tej sprawie. Miasto toczy w tej sprawie 
spór z RIO, który może długo trwać. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że należy skierować pismo do 
Przewodniczącego Rady Miasta z informacją o potrzebie kontynuowania kontroli. 

Radny Tadeusz Olejnik uznał, że w sytuacji, gdy prokuratura wszczęła śledztwo, należy 
wystąpić o opinię prawną i zapytać, jakie kroki powinna w takiej sytuacji podjąć Komisja. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, iż radni są niezawiśli i mogą 
działać w sposób, jaki uznają za stosowny. 

Koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych poinformował, iż dysponuje 
informacją z dnia dzisiejszego o wszczęciu postępowania przez prokuraturę. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda, odpowiadając radnemu Tadeuszowi 
Olejnikowi, stwierdził, że Komisja powinna poinformować o swoich wątpliwościach 
proceduralnych Przewodniczącego Rady Miasta. Wszystko powinno się odbywać w sposób 
formalny. 

Koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych zaoferował przesłanie Komisji 
skanów uzyskanych dokumentów w sprawie postępowania. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poprosił o przesłanie skanu Komisji, za 
pośrednictwem Biura Rady Miasta. Poprosił następnie radnych o uwagi do propozycji 
wysłania dwóch pism – do Przewodniczącego Rady Miasta oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 

Wynik głosowania w sprawie propozycji Przewodniczącego Komisji: 5 radnych za, 
0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja wystąpi z pismami jw. 

Radny Tomasz Tylutko zaproponował, aby wysłać jeszcze kolejne pismo, do prokuratury. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wyjaśnił, że nie widzi przeciwwskazań. 

Radny Tadeusz Olejnik uznał, że, po otrzymaniu odpowiedzi z RIO, Komisja będzie miała 
potwierdzenie, że prokuratura wszczęła śledztwo. 
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Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że niekoniecznie; musi zostać 
przez prokuraturę podjęta decyzja o wszczęciu postępowania. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

 Ad 3) Kontrole realizacji inwestycji. 

Komisja zapoznała się z następującym pismemi: 

a) Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta w sprawie planowanych kontroli realizacji 
inwestycji: budowa szpitala oraz budowa centrum przesiadkowego (sprawy nr 
BR.0012.11.5 i 6.2020, kor. nr UM.945705.2020). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował o otrzymaniu pisma oraz 
o fakcie przygotowania pytań przez zespół kontrolny, którego jest członkiem, w sprawie 
kontroli realizacji inwestycji dot. budowy szpitala. Zapytał następnie, czy drugi zespół 
kontrolny opracował pytania i kwestie, którymi zamierza się zająć w ramach kontroli 
budowy centrum przesiadkowego. 

Radny Tomasz Tylutko poinformował, w imieniu zespołu, że radni w zeszłym tygodniu 
ustalili kierunki kontroli. Pytania zostaną sformułowane i przesłane Przewodniczącemu 
Komisji. Zespół planuje zadać w pierwszej kolejności pytania ogólne, a potem rozszerzać 
o interesujące go zagadnienia. 

Radny Ryszard Buczek zwrócił uwagę, że w ramach zmiany uchwały budżetowej 
szykowane jest zmniejszenie środków na trzy inwestycje: budowa szpitala, modernizacja 
szkoły muzycznej oraz budowa centrum przesiadkowego. Taką informację uzyskała 
Komisja Budżetu i Finansów. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że przestoje w inwestycjach się 
zdarzają, taka jest obecnie sytuacja. 

Po zamknięciu tematu, Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował 
radnych, że zapoznał się z protokołami posiedzeń Komisji w dn. 2 czerwca, 9 czerwca, 
28 lipca i 15 września 2020 r. i nie wnosi do nich uwag. Poprosił, aby radni zapoznali się 
z nimi do następnego posiedzenia. 

Radny Paweł Wróblewski powrócił do zakończonego tematu z Ad 2), zwracając się do 
gościa posiedzenia z pytaniem, kiedy wszczęte zostało postępowanie prokuratury. 

Koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych poinformował, że nie zna tej 
daty. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda  
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