
 

 

 

 
  

 
   

        
       

        

          
  

   

       

        

         
    

          
        

          
         
           

       

         

         
  

       
            

    

         
            

             
            

  

          
           

             
            

            
            

BR.0012.1.16.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 7 grudnia 2021 r., godz. 17.00 

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

1) Projekty uchwał w sprawie przyjęcia wystąpień pokontrolnych. 

2) Propozycje do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 

2022 r. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Projekty uchwał w sprawie przyjęcia wystąpień pokontrolnych. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał radnym, że Komisja jest 
wnioskodawcą przygotowanych projektów uchwał w sprawie przyjęcia wystąpień 

pokontrolnych w sprawie: kontroli realizacji zadań związanych z promocją miasta 

(w sprawie nr BR.0012.11.6.2019), kontroli realizacji inwestycji "Budowa Centrum 

Przesiadkowego" (w sprawie nr BR.0012.11.5.2020) oraz kontroli Zarządu Dróg Miasta 

w zakresie funkcjonowania Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem (w sprawie 

nr BR.0012.11.5.2021). Projekty uchwał zostaną ujęte w porządku sesji Rady Miasta 
zaplanowanej na dzień 16 grudnia 2021 r. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Propozycje do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 
2022 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że przygotowany został 
ramowy plan pracy na rok przyszły, zawierający stałe zadania realizowane przez Komisję, 
i poprosił radnych o zgłaszanie kolejnych propozycji. 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował ujęcie w planie pracy zagadnień związanych 

z Centrum Kultury Victoria. Radny uznał, że jest to ważny temat, któremu warto się 

przyjrzeć, np. w drugiej połowie przyszłego roku, po tym, jak nowa instytucja ukonstytuuje 

się i rozpocznie działalność. W razie zaakceptowania propozycji, radny zgłasza się do 

zespołu kontrolnego. 

Radny Adam Michczyński poinformował, że również zamierzał zaproponować zajęcie się 

nową instytucją kultury. Na pomysł wpadł podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu ze względu na wątpliwości, jakie mu towarzyszą w kwestii dalszego działania 

Młodzieżowego Domu Kultury. Sprawa ta nie została zamknięta, a jest obecnie uzgadniana. 
W rękach Komisji Rewizyjnej znajduje się wiele narzędzi, które umożliwiają przyjrzenie się 

tej  sprawie.  Można  podjąć  wiele  wątków,  np.  kwestię pracy nauczycieli. Radny poparł 
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propozycję radnego Pawła Wróblewskiego wprowadzenia do planu pracy kontroli Centrum 

Kultury Victoria. 

Radny Paweł Wróblewski wskazał, że można zaplanować także kontrolę Poradni 
Pedagogiczno-Psychologicznej, która ostatnio obchodziła jubileusz. Niemniej jednak 

ważniejsza wydaje się kontrola  CK  Victoria  ze  względu  na  duże  zainteresowanie  

mieszkańców jej powstaniem. 

Radny Tadeusz Olejnik zapytał, jaka jest forma organizacyjna Przychodni. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że, jeśli jest to jednostka 

organizacyjna, to Komisja może się podjąć tej kontroli. 

Radny Ryszard Buczek zaproponował przeprowadzenie kontroli Państwowej Szkoły 
Muzycznej I  i  II  st.  im.  Ludomira  Różyckiego  w kontekście prowadzonego remontu jej 
nowej siedziby. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał,  że  tą  sprawą może się również 

zainteresować Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, chyba że radny uważa, że to sprawa dla 

Komisji Rewizyjnej. 

Radny Tadeusz Olejnik uznał, że Komisja Rewizyjna kontroluje realizację uchwał Rady 

Miasta i zastanowił się, czy został w jakiejś uchwale wskazany termin zakończenia remontu 

budynku Szkoły Muzycznej. 

Radny Paweł Wróblewski uznał, że taka informacja jest zapewne wpisana do umowy 

z wykonawcą, który wygrał przetarg na przeprowadzenie remontu. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował radnych, iż jego zdaniem 

ważnym tematem jest problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Zastanawia go  

kwestia, czy Wydział Edukacji oraz  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych monitorują te  

kwestie, opracowują jakieś programy i podejmują działania zaradcze. 

Radny Tadeusz Olejnik zastanowił się, czy nie jest to temat dla Kuratorium Oświaty. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wyjaśnił, że Kuratorium nadzoruje proces 

kształcenia, a organem prowadzącym dla szkół jest miasto. 

Radny Paweł Wróblewski przypomniał, że Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie 

przeciwdziałania narkomanii, w związku z czym, można skontrolować realizację tej 
uchwały. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, czy radny Adam Michczyński 
rozmawiał z byłym członkiem Komisji Rewizyjnej, radnym Tomaszem Tylutko, 
o założeniach ewentualnej kontroli Wydziału Komunikacji i Promocji Miasta (dawniej: 

Referatu Promocji Miasta). 

Radny Adam Michczyński poinformował, że radny Tomasz Tylutko przesłał mu linki do 

publikacji w mediach elektronicznych, nie wiadomo jednak, czy informacje w nich zawarte 

są aktualne. 

Radny Paweł Wróblewski stwierdził, że, wobec tego, Komisja nie dysponuje żadnymi  
konkretami, więc radny uważa, że Komisja powinna zrezygnować z przeprowadzenia tej 
kontroli. Zamiast tego może zająć się innymi, ważnymi problemami. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał radnych, kto z radnych jest za 

rezygnacją z przeprowadzenia kontroli Wydziału Komunikacji i Promocji Miasta (dawniej: 

Referatu Promocji Miasta). 
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Wynik głosowania: 4 radnych za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja przygotuje 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda powrócił do planu pracy na 2022 r.  

i poprosił radnych o dokonanie wyboru dwóch tematów spośród zgłoszonych propozycji. 

Stosunkiem głosów 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, Komisja zaakceptowała 

następujący plan pracy na 2022 r.: 

1) Rozpatrywanie sprawozdania finansowego miasta za 2021 r., sprawozdania 

z wykonania budżetu miasta za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia miasta oraz opinii biegłego rewidenta 

z badania sprawozdania finansowego. 

2) Opiniowanie wykonania budżetu miasta za 2021 r. oraz przedstawienie Radzie Miasta 

Gliwice wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta. 

3) Nadzór i kontrola nad działalnością organów Dzielnic. 

4) Monitoring sposobu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji przez Prezydenta Miasta 
i dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych. 

5) Kontrola sposobu realizacji wybranych uchwał Rady Miasta Gliwice. 

6) Wykonywanie doraźnych kontroli wynikających z wniosków napływających do Komisji 
Rewizyjnej, zleconych przez Radę Miasta w drodze uchwały. 

7) Analiza realizacji wybranych wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. 

8) 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. 

9) Kontrola procesu tworzenia i funkcjonowania samorządowej instytucji kultury -
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Pismo Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów w sprawie opinii do projektu 

uchwały  budżetowej  miasta  Gliwice  na  2022  r.  oraz  projektu  WPF  (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.1207067.2021). 

b) Informacja dot. podmiotów, na rzecz których w 2022 r. skazani na karę pozbawienia 

wolności mogą wykonywać prace na cele społeczne (oryginał w  aktach sesji 
nr XXXI/2021 w dniu 18 listopada 2021 r., korespondencja nr kor. UM.1203530.2021) 

– Komisja zapoznała się. 

c) Informacja dot. podmiotów, w których w 2022 r. może być wykonywana praca na cele 

społeczne przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności i praca społecznie 

użyteczna (oryginał w aktach sesji nr XXXI/2021 w dniu 18 listopada 2021 r., 
korespondencja nr kor. UM.1203724.2021) – Komisja zapoznała się. 
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d) Odpowiedź na pismo mieszkańca z dnia 26 października 2021 r. (w sprawie 

nr BR.0012.11.1.2021, korespondencja nr UM.1168862.2021) – Komisja zapoznała 

się; bez dalszego biegu. 

e) Szkolenie „Zadania Komisji Rewizyjnej” (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.1235013.2021) – Komisja zapoznała się. 

Protokoły i uchwały rad dzielnic: 

f) Protokół  Rady  Dzielnicy  Łabędy  nr  39  wraz  z  uchwałą  nr  49  (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.1258276.2021) – Komisja zapoznała się. 

g) Protokół nr 38 Rady Dzielnicy Łabędy  (w załączeniu, korespondencja 

nr UM.1237368.2021) – Komisja zapoznała się. 

h) Protokół  nr  37  z  posiedzenia  Rady  Dzielnicy  Łabędy  (w załączeniu, korespondencja 

nr UM.1196637.2021) – Komisja zapoznała się. 

i) Uchwała nr 47 Rady Dzielnicy Łabędy  (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.1237365.2021) – Komisja zapoznała się. 

j) Uchwała nr 48 Rady Dzielnicy Łabędy  (w załączeniu, korespondencja 

nr UM.1237366.2021) – Komisja zapoznała się. 

Komisja Rewizyjna bez uwag zatwierdziła protokoły posiedzenia Komisji z dni: 

19 października i 9 listopada 2021 r. 

(***) 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Nie ustalono kolejnego terminu posiedzenia Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 

4 


	Protokół posiedzenia
	Komisji Rewizyjnej
	Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
	w dniu 7 grudnia 2021 r., godz. 17.00
	Ad 1) Projekty uchwał w sprawie przyjęcia wystąpień pokontrolnych.
	Ad 2) Propozycje do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na 2022 r.
	Ad 3) Sprawy bieżące.


