
 

 

 

 

  
  

     
      

       
                

       
                

 

       
        

  

        

        

       

      

         

         
         
     

           
 

       
          

           
             

       

         
   

       
          

         
            
               
          

           
          

        

BR.0012.1.13.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 22 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 z późn. 
zm.) 

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

1) Kontrola realizacji inwestycji – budowa szpitala miejskiego. 

2) Kontrola realizacji inwestycji – budowa centrum przesiadkowego. 

3) 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 inwestycji – budowa szpitala miejskiego (w sprawie 
BR.0012.11.6.2020). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że kontrola trwa, 
a podzespół kontrolny zapoznaje się z uzyskanymi informacjami. Do Zastępcy Prezydenta 
Miasta skierowane zostało pismo z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Dodał, że 
dokumentacja dot. inwestycji jest wyczerpująca i podzespół nie ma do niej uwag, uważa 
jednak za trudne odnoszenie się jedynie do wizji, koncepcji obiektu. 

Ad 2) Kontrola realizacji inwestycji – budowa centrum przesiadkowego 
(w sprawie BR.0012.11.5.2020). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że Komisja wystąpiła 
o przekazanie dokumentów związanych z inwestycją, a także poprosiła o odpowiedź na 
pytanie, czy zaplanowane zostało wykonanie tzw. "kładki dla pieszych", łączącej centrum 
miasta z ulicą Kolberga. Komisja wystąpiła również o informację, czy sąsiednia wieża 
ciśnień mieści się w zasięgu budowy, a jeśli tak, to jakie są wobec niej plany. Radni są 
również zainteresowani ewentualną możliwością odbycia wizji lokalnej na terenie budowy 
w towarzystwie Kierownika Budowy lub innej, wyznaczonej przez niego lub Inwestora, 
kompetentnej osoby. Członkowie Komisji chcieliby odbyć dwie wizyty na terenie obiektu -
w obecnej, początkowej fazie budowy oraz w końcowej. 
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Następnie Przewodniczący Komisji poprosił podzespół kontrolny o przedstawienie 
aktualnych informacji. 

Radny Paweł Wróblewski poinformował, w imieniu członków podzespołu, że podzespół 
potrzebuje więcej czasu na zapoznanie się z otrzymanymi dokumentami, które stanowią 
bardzo obszerny materiał. Członkowie podzespołu proszą o czas do końca stycznia 2021 r. 
jeśli chodzi natomiast o rozważaną wizytę na placu budowy, podzespół proponuje 
wstrzymać się z nią do końca pandemii. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że można rozważyć poinformowanie 
Przewodniczącego Rady Miasta o wydłużeniu kontroli. 

Radny Paweł Wróblewski uznał, że nie ma powodu sztucznie kończyć kontroli; powinna 
ona trwać tak długo, jak to konieczne. Radny uważa natomiast wystosowanie informacji 
o wydłużeniu kontroli do Przewodniczącego Rady Miasta za dobry pomysł. Nie wykluczył 
również sytuacji, że podzespół będzie chciał porozmawiać z jakąś osobą zaangażowaną 
w inwestycję na temat harmonogramu prac. 

Radny Tomasz Tylutko przypomniał kwestię obiektów położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie centrum. Radni dopytywali już o wieżę ciśnień, ale w pobliżu znajduje się 
również dawna huta szkła, chociaż radni nie mieli pojęcia, że obiekt leży na terenie 
inwestycji. Radny zaproponował, aby skierować pytanie w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zgodził się z propozycją i poprosił radnego 
Tomasza Tylutko o przygotowanie pytań w zakresie, jaki go interesuje. Niezależnie od tego, 
Komisja wystosuje również pismo do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie wydłużenia 
kontroli. 

Na tym zakończono dyskusję i przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad 3) Sprawy bieżące, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Odpowiedź na pytania Komisji w sprawie budowy szpitala miejskiego (w sprawie 
BR.0012.11.5.2020, kor. nr UM.1185989.2020) – Komisja zapoznała się. 

b) Odpowiedź na pytania Komisji w sprawie budowy centrum przesiadkowego wraz 
z wizualizacjami przyszłego obiektu (w sprawie BR.0012.11.6.2020, kor. nr UM. 
1170003.2020) – Komisja zapoznała się. 

c) Pismo mieszkańca w sprawie podjęcia kontroli w sprawie funkcjonowania 
stowarzyszenia i wydatkowania przez nie środków (w załączeniu, kor. 
nr UM.1180777.2020). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zreferował pismo mieszkańca, który 
zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta z prośbą o przekazanie jego interwencji do 
Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji poprosił radnych o opinie, czy takie 
sformułowanie rodzi obowiązek obligatoryjnego zajęcia się sprawą przez Komisję. Dodał, 
że Komisja nie powinna tego robić bez wprowadzenia tematu do planu pracy Komisji 
w drodze uchwały. Zapytał następnie, czy w związku z powyższym, radni uważają za 
właściwe przygotowanie na kolejną sesję Rady Miasta w 2021 r. projektu uchwały 
w sprawie zmiany planu pracy Komisji. 

Radny Ryszard Buczek wyraził sprzeciw wobec tworzenia precedensu, ponieważ takich 
wniosków mogą się pojawić tysiące. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że pismo do Komisji 
Rewizyjnej wystosowała również Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, która proponowała 
wpisanie kontroli do planu pracy Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący nie zna powodu, dla 
którego Komisja Edukacji, Kultury i Sportu sama nie zajęła się tą sprawą. Przewodniczący 
wyraził wątpliwość, czy Komisja Rewizyjna powinna się zająć tą sprawą, ponieważ nie jest 
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właściwa do kontrolowania stowarzyszeń. Dodał jednak, że, aby zdecydować 
o ewentualnym podjęciu kontroli, radni powinni się zapoznać z dokumentacją. 

Radny Paweł Wróblewski wskazał, że w sprawie chodzi o przeprowadzenie kontroli 
Wydziału Kultury i Promocji Miasta w zakresie nadzoru nad rozliczeniem przyznanej 
stowarzyszeniu dotacji. Radny dodał, że zna sprawę, ponieważ była ona procedowana 
w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rada Miasta nie była właściwa do rozpatrzenia sprawy 
i została ona, w drodze uchwały, przekazana do Prezydenta Miasta jako organu właściwego. 
Zwrócił uwagę, że czym innym jest natomiast wniosek o przeprowadzenie kontroli przez 
Komisję Rewizyjną, który popiera. Radny wskazał, że dobrze byłoby się spotkać 
z Prezydentem Miasta i uzyskać od niego informacje w tej sprawie. Po otrzymaniu tych 
informacji, Komisja mogłaby zadecydować, czy podejmować dalsze czynności kontrolne. 
Radny stwierdził na koniec, że, skoro Komisja Edukacji, Kultury i Sportu uznała za 
właściwe, by sprawę podjęła Komisja Rewizyjna, to warto rozważyć tę kwestię. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda stwierdził, że chętnie zapozna się ze 
sprawą, ponieważ wydaje się ona ciekawa. Poprosił, aby radni zapoznali się z interwencją 
do kolejnego posiedzenia Komisji i wówczas podjęta zostanie decyzja w sprawie 
ewentualnego przystąpienia do kontroli. 

Radni nie zgłosili uwag do ww. propozycji. 

d) Protokoły posiedzeń Rad Dzielnic oraz ich uchwały: 
 Uchwała nr 1/2020 Rady Dzielnicy Sikornik (w załączeniu, kor. 

nr UM.1229460.2020) – Komisja zapoznała się. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał radnych, czy zgłaszają uwagi do 
protokołów posiedzeń Komisji w dniach 6 października i 8 grudnia 2020 r. Sam 
poinformował, że, po konsultacji z Prezydentem Miasta, wnosi o dokonanie korekty 
w protokole posiedzenia z dnia 8 grudnia br. Poprawka dotyczy nieprecyzyjnego 
sformułowania odnoszącego się do wypowiedzi Prezydenta. 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych protokołów. 

Komisja zatwierdziła ww. protokoły posiedzeń. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 12 stycznia 2021 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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