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BR.0012.1.15.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 9 listopada 2021 r., godz. 17.00 

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

1) Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dot. kontroli Zarządu Dróg Miejskich 
w zakresie funkcjonowania Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem. 

2) Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dot. kontroli inwestycji "Budowa 
Centrum Przesiadkowego". 

3) Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego w sprawie kontroli realizacji zadań 
związanych z promocją miasta. 

4) Przyjęcie propozycji do planu pracy na 2022 r. 

5) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dot. kontroli Zarządu Dróg Miasta 
w zakresie funkcjonowania Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem 
(BR.0012.11.5.2021). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował radnych, że została im 
udostępniona propozycja treści wystąpienia pokontrolnego z ww. kontroli i poprosił 
o zgłaszanie uwag. Zaproponował jednocześnie, aby projekt uchwały w sprawie 
wystąpienia przedłożyć Radzie Miasta na sesję w grudniu, co da radnym więcej czasu na 
zapoznanie się z nim. 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował dodanie do uwag pokontrolnych zdania 
mówiącego, że Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do funkcjonowania Inteligentnego 
Systemu Sterowania Ruchem jako całości. 

Radni nie zgłosili sprzeciwu wobec propozycji radnego Pawła Wróblewskiego. 

W związku z brakiem dalszych uwag, przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia 
wystąpienia pokontrolnego. 

Wynik głosowania: 5 radnych za przyjęciem wystąpienia w zaproponowanym kształcie, 
wraz z poprawką, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  

Komisja Rewizyjna zatwierdziła wystąpienie pokontrolne. Na sesję Rady Miasta w grudniu 
br. zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 
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Ad 2) Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dot. kontroli inwestycji "Budowa 
Centrum Przesiadkowego" (BR.0012.11.5.2020). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poprosił członków zespołu kontrolnego 
o przedstawienie sprawozdania pokontrolnego. Wskazał również, że wpłynęło pismo 
Naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów z dnia 22 października 2021 r. w sprawie 
aktualnych informacji w sprawie prowadzonej kontroli (korespondencja 
nr UM.1149077.2021).  

Radny Paweł Wróblewski przedłożył członkom Komisji propozycję wystąpienia 
pokontrolnego i zapewnił, że radni kontrolerzy uzyskali wszystkie wyjaśnienia i informacje, 
o jakie się zwrócili. Podkreślił dobrą współpracę z Kierownictwem Miasta i odbycie udanej 
wizji na terenie budowy, gdzie radnym przedstawiono wszystkie niezbędne informacje na 
temat realizacji inwestycji. Następnie radny przestawił propozycję uwag pokontrolnych. 
Wskazał również, że wieża ciśnień w sąsiedztwie budowanego Centrum Przesiadkowego, 
której stanem Komisja się interesowała, została całkowicie zrewitalizowana. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, jakie ma być przeznaczenie tego 
obiektu. 

Radny Paweł Wróblewski poinformował, że jest rozważanie stworzenie w tym miejscu 
jakiegoś punktu informacyjnego. Zrewitalizowana wieża wygląda, zdaniem radnego, 
imponująco, a podczas jej remontu zastosowane zostały nowatorskie materiały, w tym 
specjalny beton. Radny poinformował następnie radnych, że zespół kontrolny sprawdził 
kwestię ochrony tunelu przed zalaniem i został poinformowany, iż wykorzystane zostaną 
do tego specjalne systemy. Radny zachęcił następnie członków Komisji do zatwierdzenia 
zaproponowanego wystąpienia pokontrolnego, ponieważ przedstawia ono całokształt pracy 
zespołu kontrolnego. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, czy radni mają jakieś uwagi 
i pytania do przedstawionego wystąpienia.  

W związku z brakiem uwag, przystąpiono do głosowania w sprawie projektu wystąpienia 
pokontrolnego. 

Wynik głosowania: 4 radnych za przyjęciem wystąpienia, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Komisja Rewizyjna zatwierdziła wystąpienie pokontrolne. Na sesję Rady Miasta w grudniu 
br. zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 3) Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego w sprawie kontroli realizacji zadań 
związanych z promocją miasta (BR.0012.11.6.2019). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że projekt wystąpienia był 
już przez Komisję omawiany na poprzednim posiedzeniu, a radni otrzymali czas na 
zapoznanie się z jego treścią. Przewodniczący przypomniał również sformułowaną uwagę 
pokontrolną, a następnie zapytał, czy radni mają pytania do przedłożonego wystąpienia. 

W związku z brakiem uwag, przystąpiono do głosowania w sprawie projektu wystąpienia 
pokontrolnego. 

Wynik głosowania: 4 radnych za przyjęciem wystąpienia, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

Komisja Rewizyjna zatwierdziła wystąpienie pokontrolne. Na sesję Rady Miasta w grudniu 
br. zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 
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Ad 4) Przyjęcie propozycji do Planu pracy na 2022 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że na posiedzeniu w dn. 
7 grudnia br. Komisja powinna zatwierdzić projekt uchwały w sprawie planu pracy na rok 
przyszły. Poprosił radnych o zgłaszanie propozycji. Poinformował, że miał pomysł kontroli 
działań inwestycyjnych Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej, jest to jednak spółka, a nie 
jednostka organizacyjna miasta. 

Radny Tadeusz Olejnik zaproponował, aby przyjrzeć się ogólnie sieci komunikacyjnej 
w Gliwicach. 

Radny Paweł Wróblewski uznał, że można ten temat potraktować jako dalszy ciąg 
kontroli realizacji „Centrum Przesiadkowego”. Razem z otwarciem Centrum wszystkie 
zmiany w systemie komunikacyjnym muszą już być wprowadzone. 

Komisja przystała na wpisanie do planu pracy Komisji na 2022 r. kontroli pn. „Planowane 
zmiany w układzie komunikacyjnym w związku z otwarciem Centrum Przesiadkowego 
w Gliwicach.” 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 5) Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że Komisja ma podjąć 
decyzję w sprawie kontroli funkcjonowania Referatu Komunikacji Społecznej, której 
przeprowadzenie zaproponował były już członek Komisji Rewizyjnej, radny Tomasz 
Tylutko. 

Radny Adam Michczyński wyjaśnił, że radny Tomasz Tylutko obiecał przekazać swoje 
pomysły na kontrolę, ale jeszcze tego nie zrobił. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że radni nie wiedzą, jaki plan 
kontroli miał radny i jakie pytania chciał zadać. Do końca roku Komisja powinna 
zdecydować, czy przeprowadzi tę kontrolę. Przewodniczący zaproponował zorganizować 
spotkanie z przedstawicielem podlegającego kontroli wydziału, a wcześniej skierować 
konkretne, rzeczowe pytania w zakresie kontroli. 

Komisja postanowiła, że kolejne posiedzenie odbędzie się 7 grudnia br., a wcześniej 
Komisja zwróci się z prośbą o przekazanie odpowiedzi na pytania. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych (w załączeniu; oryginał w aktach sesji 
Rady Miasta w dn. 7 października 2021 r., korespondencja nr UM.1096183.2021). 

b) Protokoły posiedzeń Rady Dzielnicy Łabędy z 16 czerwca oraz 9 i 30 sierpnia 2021 r. 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.1134449.2021). 

c) Protokół nr 36 Rady Dzielnicy Łabędy (w załączeniu korespondencja 
nr UM.1196752.2021). 

d) Protokół posiedzenia Rady Dzielnicy Szobiszowice (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.1149446.2021). 

e) Uchwała nr 45 Rady Dzielnicy Łabędy (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.1128801.2021). 
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f) Uchwała nr 46 Rady Dzielnicy Łabędy (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.1128951.2021). 

(***) 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 7 grudnia 2021 r. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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