
 

 

 

 
  

 
   

          
    

   
    

        
       

 

         
       

        

            

   

       

         
           

        
      

           
  

            
        

         
  

         
          

          
             

   
            

 

           
 

          
             

    

           
           

        
        

BR.0012.1.2.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 1 marca 2022 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 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) 

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

1) Kontrola realizacji uchwały nr XXI/419/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025 

2) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice za rok 2021. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że posiedzenie Komisji może 
być  nagrywane  i  transmitowane  na  żywo  w  Internecie (obraz i dźwięk) przez podmiot 
zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na stronie 
internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców 
przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych danych podczas 
omawiania spraw. 

Ad 1) Kontrola realizacji uchwały nr XXI/419/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025 (w sprawie 
nr BR.0012.11.1.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że do Komisji wpłynęły 
odpowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta Ewy Weber oraz Komendanta Miejskiego Policji 
Marka Nowakowskiego na pytania Komisji w sprawie kontroli jw. Przewodniczący 
przypomniał,  że  są  one  dostępne  dla  radnych  na  Portalu  i  zreferował  ich  treść.  
Przewodniczący przekazał, że zastanawia się, czy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
nie powinien aktywniej zbierać danych we własnym zakresie, zamiast opierać się na 
zewnętrznych statystykach. 

Radny Ryszard Buczek zgodził się, zastanawiając się jednocześnie, na ile mogłoby to być 
skuteczne. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że Komisja Rewizyjna może się 
zastanowić nad swoją propozycją w tym zakresie, a także, że Komisja powinna aktywniej 
zająć się tematem. 

Radny Paweł Wróblewski uznał,  że, w  takim  wypadku,  Komisja  może  się  spotkać  
w Urzędzie Miejskim z Zastępcą Prezydenta Miasta i o tym porozmawiać. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zgodził się z wypowiedzią przedmówcy 
i zapowiedział poinformowanie radnych na temat ustalonego terminu spotkania. 
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Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice za rok 2021 
(w sprawie nr BR.0012.11.2.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że członkowie Komisji 
otrzymali propozycję Sprawozdania z pracy Komisji za 2021 r. na Portal. Przypomniał, że 
Komisja Rewizyjna jest obowiązana przedłożyć Sprawozdanie Przewodniczącemu Rady 
Miasta do dnia 31 marca br., zaproponował więc, w przypadku braku uwag, przyjęcie 
Sprawozdania. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem 
Sprawozdania z pracy  Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Gliwice za rok 2021, zgodnie  
z zaproponowaną treścią. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła 
Sprawozdanie, które zostanie przekazane Przewodniczącemu Rady Miasta. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Odpowiedź Komendy Miejskiej Policji na pytanie o liczbę zdarzeń związanych 
z przestępczością narkotykową wśród nieletnich (w sprawie nr BR.0012.11.1.2022, 
korespondencja nr UM.283404.2022) – Komisja zapoznała się. 

b) Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Ewy Weber na pytania Komisji w sprawie 
realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (w sprawie 
nr BR.0012.11.1.2022, korespondencja nr UM.274251.2022) – Komisja zapoznała się. 

c) Pismo Prezydenta Miasta w sprawie przekazania kopii postanowienia Prokuratury 
Okręgowej w Gliwicach dotyczącego umorzenia śledztwa w sprawie z zawiadomienia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.161181.2022) – Komisja zapoznała się. 

d) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 r. (w załączeniu; 
oryginał w aktach sesji nr XXXIV/2022, korespondencja nr UM.214631.2022) – Komisja 
zapoznała się. 

e) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 r. (w załączeniu; oryginał w aktach sesji 
nr XXXIV/2022, korespondencja nr UM.205960.2022) – Komisja zapoznała się. 

f) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2021 r. (w załączeniu; oryginał 
w aktach sesji nr XXXIV/2022, korespondencja nr UM.191171.2022) – Komisja 
zapoznała się. 

g) Oferty e-szkoleń „Komisja rewizyjna i absolutorium” w dn. 7 marca 2022 r. 
(w załączeniu, termin zmieniony z 2 marca; korespondencja nr UM.329474.2022, 
UM.269163.2022, UM.292594.2022) – Komisja zapoznała się. 

h) Protokoły Rady Dzielnicy Szobiszowice z dnia 28 października oraz 24 listopada 2021 r. 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.159156.2022) – Komisja zapoznała się. 

(***) 

Komisja Rewizyjna bez uwag zatwierdziła protokół posiedzenia z dnia 18 stycznia 2022 r. 
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(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono wstępnie na 22 lub 29 marca 2022 r. 
(godz. 17.00). Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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