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BR.0012.1.7.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 1 czerwca 2022 r., godz. 08.00 

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

1) Raport o Stanie Miasta za 2021 r. 

2) 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. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Raport o Stanie Miasta za 2021 r. (w sprawie BR.0012.11.7.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że „Raport o Stanie Miasta 
za 2021 r.” wpłynął do Rady Miasta w dniu 24 maja 2022 r. Jeszcze przed tą datą Komisja 
przypomniała pozostałym Komisjom Rady Miasta, że jednym z elementów debaty 
w sprawie Raportu podczas sesji Rady Miasta jest przedstawienie opinii w sprawie Raportu. 
Jednocześnie, zgodnie ze Statutem Miasta, Komisja Rewizyjna przygotowuje projekt 
uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice. 

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają pytania lub uwagi do Raportu. Radni 
nie zgłosili uwag ani pytań.  

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania nad opinią w sprawie Raportu.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, kto z radnych jest za pozytywną 
opinią do „Raportu o Stanie Miasta za 2021 r.”. 

Wynik głosowania: 3 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dwie osoby były 
nieobecne podczas głosowania. 

Po zakończeniu głosowania do zebranych dołączył, z 5-minutowym spóźnieniem, radny 
Paweł Wróblewski. Przewodniczący Komisji zgodził się na dopisanie radnego do listy 
obecności ze względu na niewielkie opóźnienie. Zapytał również, czy radni wyrażają zgodę 
na reasumpcję głosowania w sprawie opinii w sprawie Raportu. Radni przez aklamację 
wyrazili zgodę na reasumpcję głosowania. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, kto z radnych jest za pozytywną 
opinią do „Raportu o Stanie Miasta za 2021 r.” 

Wynik głosowania (po reasumpcji): 4 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna 
osoba była nieobecna podczas głosowania. 

Przewodniczący Komisji następnie zaproponował treść projektu uchwały w sprawie 
udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice. 

Wynik głosowania: 4 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba była 
nieobecna podczas głosowania. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Kontrola realizacji uchwały nr XXI/419/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
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Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025 (w sprawie 
nr BR.0012.11.1.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że pracuje nad 
sprawozdaniem pokontrolnym, które przedstawi Komisji w najbliższym czasie. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Oferta szkoleniowa (w załączeniu, korespondencje nr UM.585022.2022 
i UM.584160.2022). 

(***) 

Komisja bez uwag przyjęła protokół posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

(***) 

Termin najbliższego posiedzenia Komisji ustalono na 7 czerwca 2022 r. (godz. 17.00).  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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