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BR.0012.1.8.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 7 czerwca 2022 r., godz. 17.00 

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

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz informacja 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r. 

2) Sprawy bieżące. 

3) Działalność rad dzielnic w zakresie zwoływania posiedzeń i przedkładania 
swoich protokołów i uchwał Komisji Rewizyjnej. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz 
informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2021 r. (w sprawie BR.0012.11.3.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że na dzisiejszym 
posiedzeniu zaplanowano zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach nr 4200/III/130/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta. Przewodniczący odczytał 
ww. uchwałę i zapytał, czy radni mają jakieś uwagi lub pytania.  

Żaden radny nie zgłosił uwag ani pytań. Komisja przyjęła opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach do wiadomości. 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego 
(druk nr 800) i zapytał, kto z radnych jest za opinią pozytywną do tego druku. 

Wynik głosowania: 4 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba nie wzięła 
udziału w głosowaniu. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, 
że sesja absolutoryjna odbędzie się w najbliższy czwartek, 9 czerwca 2022 r. W pierwszej 
kolejności odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Miasta za 2021 r. i głosowanie 
w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta 
Gliwice. W kolejnym punkcie procedowany będzie punkt dotyczący Sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta za 2021 r. i zostanie przeprowadzone głosowanie w sprawie 
projektu uchwały (druk nr 800) oraz w sprawie absolutorium. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

a) 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 zapowiedział przekazanie radnym projektu 
wystąpienia pokontrolnego na początku lipca br. 

b) Protokoły Rady Dzielnicy Bojków z lat 2019-2022 (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.658527.2022) – Komisja zapoznała się. 

(***) 
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Komisja jednogłośnie zatwierdziła protokół posiedzenia Komisji w dniu 17 maja 2022 r. 

Ad 3) Działalność rad dzielnic w zakresie zwoływania posiedzeń i przedkładania 
swoich protokołów i uchwał Komisji Rewizyjnej (w sprawie BR.0012.11.5.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że w tej sprawie do Komisji 
Rewizyjnej zwrócił się radny Gabriel Bodzioch. Radny poruszył w swoim piśmie kwestię 
protokołów i uchwał rad dzielnic oraz obowiązku przedkładania ich Komisji Rewizyjnej, 
a także zwoływania posiedzeń rad nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Przewodniczący 
wskazał również, że Komisja zaprosiła radnego Gabriela Bodziocha na dzisiejsze 
posiedzenie, na godzinę 17.00, w celu uzyskania od niego dodatkowych informacji 
i spostrzeżeń. 

W związku z niepojawieniem się radnego Gabriela Bodziocha o wskazanej porze, Komisja 
skieruje do radnego informację o kolejnych terminach posiedzeń. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 6 lipca 2022 r. (godz. 08.00). 
Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 

 


	Protokół posiedzenia
	Komisji Rewizyjnej
	Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
	w dniu 7 czerwca 2022 r., godz. 17.00
	Ad 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r. (w sprawie BR.0012.11.3.2022).
	Ad 2) Sprawy bieżące.
	Ad 3) Działalność rad dzielnic w zakresie zwoływania posiedzeń i przedkładania swoich protokołów i uchwał Komisji Rewizyjnej (w sprawie BR.0012.11.5.2022).


