
 

 

 

 

  
  

     
      

       
                

       
                

 

         
    

       
         

   

        

        

       

      

         

       
           

          

           
 

         
         

        
       

         
   

       
           

            
     

         
      

         

BR.0012.1.1.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 26 stycznia 2021 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.) 

Posiedzenie zaplanowane na dzień 12 stycznia 2021 r. zostało odwołane i przeniesione na 
dzień 26 stycznia br. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów radnych oraz gościa 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 wygłosił klauzulę informacyjną 
i 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 zespół kontrolny uzyskał 
już wszystkie informacje, jakimi był zainteresowany. Poinformował także, że, wraz 
z drugim członkiem zespołu, radnym Tadeuszem Olejnikiem, przygotuje wnioski 
pokontrolne, które przedstawi Komisji w najbliższym czasie. 

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

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że Komisja wystosowała 
pismo do Zastępcy Prezydenta Miasta z dodatkowymi pytaniami dot. budowy centrum 
przesiadkowego i budynku dawnej huty szkła i oczekuje na odpowiedź na nie. Pytania 
zostały przygotowane przez radnego Tomasza Tylutko. 

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił zespół kontrolny o przedstawienie aktualnych 
informacji i zapytał, czy planuje wizytę na terenie inwestycji. 

Radny Tomasz Tylutko poinformował, że zespół nie ustalił konkretnego terminu wizji. 
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Radny Paweł Wróblewski podkreślił, że zespołowi kontrolnemu zależy na wizycie na 
terenie inwestycji, ale nie w trakcie kwarantanny narodowej. Poinformował, że radni 
potrzebują jeszcze miesiąca lub dwóch na analizę zgromadzonych materiałów, takich jak: 
umowa, projekt budowlany oraz rysunki i wizualizacje, a także innych dokumentów. 
Podobnie jak drugi zespół kontrolny, radni planują się zebrać i omówić wyniki kontroli, 
a następnie przygotować wnioski pokontrolne. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że, zgodnie z ustaleniami, 
skierował do Przewodniczącego Rady Miasta pismo w sprawie wydłużenia kontroli realizacji 
inwestycji "Budowa Centrum Przesiadkowego". Przewodniczący RM, powołując się na 
opinię prawną, poprosił o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na rok 2021. Wydłużenie kontroli w takim trybie pozwoli radnym na 
dalszą, spokojną pracę. 

Radny Tomasz Tylutko poinformował, że zespół kontrolny ma dalsze pytania dotyczące 
terenu w sąsiedztwie inwestycji. Radny wyświetlił na swoim komputerze plan obrazujący 
układ drogowy w pobliżu placu budowy i poinformował, że zespół ciekawi, czy są planowane 
jakieś zmiany w organizacji ruchu w okolicy Centrum. Wskazał, że wiele pobliskich ulic jest 
wąskich. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał radnych, czy mają wiedzę na temat 
dalszych losów tunelu pod torami. 

Radny Tomasz Tylutko poinformował, że, z tego, co ustalił, wynika, że tunel ma być na 
stałe zamknięty. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poprosił radnego Tomasza Tylutko 
o przygotowanie pytań w interesującym zespół kontrolny zakresie. 

Radny Paweł Wróblewski zgodził się, że warto również zadać pytanie o plany w stosunku 
do tunelu i czy będzie on czynny po zakończeniu budowy. 

Radny Tadeusz Olejnik wyraził przekonanie, że tunel jest własnością PKP. Zastanowił się 
również, czy dyskusja na jego temat była prowadzona w Komisji Rozwoju Miasta i 
Inwestycji, wówczas można by skorzystać z jej ustaleń. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zwrócił uwagę, że Komisja prowadzi 
kontrolę, dlatego warto wszystkie pytania formułować na piśmie i kierować w sposób 
formalny. 

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

Ad 3) Sprawy bieżące, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Pismo Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie stosowania klauzul informacyjnych 
(w załączeniu, kor. nr UM.36623.2021) – Komisja zapoznała się i przyjęła do 
stosowania. 

b) Pismo mieszkańca w sprawie podjęcia kontroli w sprawie funkcjonowania 
Stowarzyszenia i wydatkowania przez nie środków z dotacji (w sprawie 
BR.0012.11.1.2021, kor. nr UM.1180777.2020). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że Komisja zaplanowała 
podjąć decyzję w sprawie ew. rozpoczęcia kontroli w sprawie wydatkowania środków 
z dotacji przez stowarzyszenie. Do Komisji zwróciła się w tej sprawie Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu oraz mieszkaniec. Przewodniczący uznał, że jest to złożona sprawa i należy 
ją głęboko przeanalizować. Zapytał następnie radnych o ich opinię, czy Komisja Rewizyjna 
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powinna w najbliższym czasie zająć się sprawą, biorąc pod uwagę, że ma dużo 
zaplanowanych zadań. 

Radny Paweł Wróblewski zgodził się, że czasu na wszystkie zadania jest mało, uważa 
jednak, że Komisja powinna się zająć tą sprawą, przejrzeć dokumenty, być może zaprosić 
kogoś, kto przedstawi informacje. Zaproponował, by przyjrzeć się sprawie, a potem podjąć 
decyzję, czy wprowadzić kontrolę do planu pracy. Radny uznał, że Komisja powinna się 
w tej sprawie spotkać z Zastępcą Prezydenta Miasta. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zgodził się z wypowiedzią radnego Pawła 
Wróblewskiego. 

Radny Tadeusz Olejnik dodał, że o zajęcie się tematem poprosiła Komisja Edukacji, 
Kultury i Sportu, a on sam popiera przyjrzenie się sprawie. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał za zasadne przyjrzenie się 
interwencji. Zaproponował również, aby na spotkanie zaprosić Przewodniczącą Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu, która może przedstawić uzyskane przez tę Komisję informacje. 

Radni poparli propozycję Przewodniczącego Komisji. Termin spotkania w przedmiotowej 
sprawie ustalono na 9 lutego br. 

c) Protokoły posiedzeń Rad Dzielnic oraz ich uchwały – Komisja zapoznała się: 

 Protokół z posiedzenia RD Wójtowa Wieś w dn. 14 grudnia 2020 r. (w załączeniu, 
kor. nr UM.164136.2021) 

 Protokół nr 1 z pierwszego posiedzenia RD Szobiszowice w dn. 10 grudnia 2020 r. 
(w załączeniu, kor. nr UM.1283901.2020) 

 Protokół nr 1.2020 z posiedzenia RD Ligota Zabrska w dn. 9 grudnia 2020 r. 
(w załączeniu, kor. nr UM.1285880.2020) 

 Uchwała nr 1.2020 RD Ligota Zabrska (w załączeniu, kor. nr UM.14043.2021) 
 Protokół nr 19 z posiedzenia RD Łabędy w dn. 10 grudnia 2020 r. (w załączeniu, 

kor. nr UM.1272320.2020) 
 Uchwała nr 20 RD Łabędy i protokół nr 20 z posiedzenia RD Łabędy z dn. 16 grudnia 

2020 r. (w załączeniu, kor. nr UM.22732.2021) 
 Uchwały RD Łabędy nr 21 i 22 z dn. 7 stycznia 2021 r. (w załączeniu, kor. 

nr UM.31872.2021) 
 Uchwała nr 23/2021 RD Łabędy z dn. 7 stycznia 2021 r. (w załączeniu, kor. 

nr UM.22732.2021) 

d) Propozycja szkolenia dla Komisji Rewizyjnej (w załączeniu, kor. nr UM.1279908.2020) 
– Komisja zapoznała się. 

e) Działanie Komisji Rewizyjnej w Aspekcie Dokonywanej Kontroli - Szkolenie On Line 
(w załączeniu, kor. nr UM.133151.2021) – Komisja zapoznała się. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 9 lutego 2021 r. (godz. 17.00). 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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