
 

 

 

 
  

 
   

        
        

        
  

        
        

         
      

   

       

         
             

 

          
  

          
            

    

           
   

  

           
           

              
 

    
              

   

        
         

        
 

     

         

BR.0012.1.13.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 5 października 2021 r., godz. 17.00 

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

1) Zakończenie kontroli w sprawie realizacji inwestycji „Budowa Centrum 
Przesiadkowego” (BR.0012.11.5.2020). 

2) Kontrola zasad nadzorowania wydatków związanych z finansowaniem 
stowarzyszeń sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji, o których 
mowa w kierowanych do Komisji Rewizyjnej wystąpieniach Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu oraz mieszkańca (BR.0012.11.1.2021). 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że radny Tomasz Tylutko 
zrezygnował  z  członkostwa  w  Komisji,  więc  w  chwili  obecnej  Komisji  działa  w  składzie  
czteroosobowym. 

Ad 1) Zakończenie kontroli w sprawie realizacji inwestycji „Budowa Centrum 
Przesiadkowego” (BR.0012.11.5.2020). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że w dniu 5 lipca 2021 r. 
zespół kontrolny odbył wizję na placu budowy i poprosił jego członków o przedstawienie 
informacji na ten temat. 

Radny Paweł Wróblewski zaznaczył, że radni odwiedzili plac budowy już dłuższy czas 
temu, więc od tego  czasu wiele się mogło zmienić. Podczas  wizyty radni odnieśli bardzo  
dobre wrażenie. 

Radny Ryszard Buczek poinformował, że podczas silnej ulewy teren budowy został 
częściowo zalany, ale wszystkiego nie da się przewidzieć. Radny zauważył również, że 
dobrze się stało, że na placu budowy nie odkryto żadnych zabytków, co mogłoby wydłużyć 
prace. 

Radny Paweł Wróblewski wyjaśnił, że w tym czasie nie były jeszcze oddane pompy,  
więc tunel został zalany. Radni zapytali o ten aspekt i dowiedzieli się, że centrum będą 
chronić odpowiednie systemy. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że w uwagach pokontrolnych 
można zapisać, że Komisja liczy na zamontowanie odpowiednich systemów. 
Przewodniczący poprosił także o przygotowanie na kolejne posiedzenie sprawozdania 
pokontrolnego. 

Zespół kontrolny przygotuje sprawozdanie pokontrolne. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 
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Ad 2) Kontrola zasad nadzorowania wydatków związanych z finansowaniem 
stowarzyszeń sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji, o których 
mowa w kierowanych do Komisji Rewizyjnej wystąpieniach Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu oraz mieszkańca (BR.0012.11.1.2021). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wymienił pisma mieszkańca związane 
tematycznie z kontrolą zakończoną w dn. 9 września 2021 r. Rada Miasta podjęła uchwałę 
nr XXIX/613/2021 w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej 
w sprawie jw. Przewodniczący zapowiedział przestudiowanie tych pism i poprosił radnych 
o to samo. 

1. E-mail z dnia 11 lipca 2021 r., kierowany do Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu 
(w sprawie BR.0012.11.1.2021, korespondencja nr UM.826833.2021). 

2. E-mail z dnia 21 lipca 2021  r.  w  sprawie  dotacji  na  II  półrocze  2021  r.  dla 
stowarzyszenia sportowego (w sprawie BR.0012.11.1.2021, korespondencja nr 
UM.862782.2021). 

3. E-mail z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie nieotrzymania odpowiedzi na pismo z dnia 
21 lipca 2021 r. (w sprawie BR.0012.11.1.2021, korespondencja nr UM.935092.2021). 

4. E-mail z dnia 10 września 2021 r., w sprawie braku odpowiedzi na pismo z dnia 21 lipca 
br. (w sprawie BR.0012.11.1.2021, korespondencja nr UM.1013627.2021). 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Analiza skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2021 r. (w załączeniu, korespondencja 
nr korespondencja UM.807853.2021; oryginał w aktach sesji XXIX/2021 z 9 września 
2021 r.). 

b) Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.928413.2021; oryginał w aktach sesji XXIX/2021 
z 9 września 2021 r.) 

c) Protokoły Rady Dzielnicy Sośnica z dn. 19 lutego i 1 czerwca 2021 r. wraz z uchwałami 
z dnia 1 czerwca br. (w załączeniu, korespondencja nr UM.838842.2021). 

d) Uchwały Rady Dzielnicy Łabędy nr 42 i 43  z 9 sierpnia 2021 r.  (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.940649.2021). 

e) Uchwała  nr  44  2021  Rady  Dzielnicy  Łabędy  (w załączeniu, korespondencja nr 
UM.918294.2021). 

Komisja zatwierdziła protokoły posiedzeń, które odbyły się w dniach 1 i 22 czerwca, 
13 lipca 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że do zrealizowania pozostały 
kontrole: funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich w zakresie funkcjonowania 
Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem oraz funkcjonowania Referatu Komunikacji 
Społecznej, obecnie w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej. Wskazał, że na 
przeprowadzeniu tej drugiej kontroli zależało radnemu Tomaszowi Tylutko, który nie jest 
już  członkiem  Komisji  i  zapytał,  w  jaki  sposób  radni  chcieliby  podejść  do  tej  kontroli.  
Przewodniczący zwrócił uwagę, że radny Tylutko miał swoje przemyślenia na  ten temat 
i nie wiadomo, o co chciał pytać. Przewodniczący poprosił radnych o ich opinie, czy należy 
zrezygnować z tej kontroli i zamienić ją na coś innego. 

Następnie Przewodniczący Komisji nawiązał do drugiej zaplanowanej kontroli w zakresie 
funkcjonowania Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem. Wyjaśnił, że był 
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pomysłodawcą zajęcia się tym zagadnieniem, które go interesuje. Zapytał, czy jeszcze 
któryś z członków Komisji chciałby się wraz z nim tą zająć kontrolą. 

Radny Paweł Wróblewski uznał, że dobrze by było zaprosić pracowników Zarządu Dróg 
Miejskich, a także zobaczyć pracę centrum sterowania ruchem. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że irytują go pewne sprawy 
związane  z  tym  systemem,  np.  długie  oczekiwanie  na  zielone  światło  dla  pieszych  na  
niektórych przejściach. 

Radny Paweł Wróblewski wskazał, że nie wszędzie tak jest. Zwykle system jest 
aktualizowany i dobrze działa. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że mieszkańców drażnią 
również głośne dźwięki wydawane przez sygnalizację. Być może można by je ściszać na 
noc. 

Komisja postanowiła zaprosić na kolejne posiedzenie w dn. 19 października 2021 r.  
przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich i podjąć kontrolę funkcjonowania Systemu 
Inteligentnego Sterowania Ruchem. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poprosił radnych o przemyślenie zagadnień 
do Planu Pracy na 2022 r.  Projekt uchwały w tej sprawie powinien trafić na sesję Rady 
Miasta w grudniu. 

Przewodniczący Komisji poprosił także radnych o opinie, jak zakończyć kontrolę realizacji 
zadań dot. promocji miasta, wpisaną do planu pracy na 2021 r. Poinformował, że zgodnie 
z ostatnią opinią radcy prawnego, Komisja powinna przygotować sprawozdanie 
pokontrolne, w którym swoje opisze dotychczasowe ustalenia i, w ramach wniosku 
pokontrolnego, wskaże na zasadność zakończenia kontroli na obecnym jej etapie do czasu 
prawomocnego umorzenia postępowania prowadzonego przez Prokuraturę i ew. 
wznowienia kontroli po zapoznaniu się z ustaleniami organów ścigania. Według 
wcześniejszej opinii prawnej, brak podstaw do wstrzymywania pracy Komisji. 

Komisja powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu. 

(***) 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 19 października 2021 r. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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