
 

 

 

 
  

 
     

   

        
       

      

   

      
     

       

      

         
       

            
          

        
     

         
  

         
          
        

         
            

 

         
           

             

           
         

        
           

    

        
          
   

         

  

      

BR.0012.1.1.2023 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023, 
przedłużonej do 30 kwietnia 2024 r., 

w dniu 17 stycznia 2023 r., godz. 17.00 

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

1) Przygotowanie planu kontroli w 2023 r. 

2) Sprawy bieżące. 

3) Interwencja w sprawie przekazywania Komisji Rewizyjnej protokołów 
posiedzeń i uchwał rad dzielnic. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Przygotowanie planu kontroli w 2023 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał radnych, od której z trzech 
zaplanowanych kontroli chcieliby zacząć. Zwrócił uwagę, że w miesiącach kwiecień-
czerwiec należy się nastawić na prace związane ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
oraz absolutorium. Zaproponował, żeby zacząć od kontroli dotyczącej planów miasta 
związanych z rozwojem nowoczesnego oświetlenia ulicznego w Gliwicach, ponieważ 
powinna się ona okazać najkrótsza. 

Radny Paweł Wróblewski poparł rozpoczęcie zaplanowanych kontroli od kontroli 
oświetlenia ulicznego. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał kwestie, na jakie można zwrócić 
uwagę przy okazji tej kontroli: plany rozwoju oświetlenia energooszczędnego, oświetlenie 
przejść dla pieszych, weryfikowanie awarii oraz sprawności systemu. 

Radny Ryszard Buczek zwrócił uwagę na mające czasem miejsce sytuacje, że lampy  
uliczne świecą się w dzień. Odpowiedzialni tłumaczą, że dzieje się tak, ponieważ coś jest 
sprawdzane. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda potwierdził, że widział ostatnio taką 
odpowiedź na pismo. Dodał następnie, że, jego zdaniem, dobre przykłady oświetlania 
przejść dla pieszych można zobaczyć np. na ul. Zabrskiej lub trasie do Mikołowa. 

Radny Paweł Wróblewski poinformował, że rady dzielnic odpowiadały na pytania, które 
przejścia dla pieszych w mieście należy doświetlić. Rady uznały, że wszystkie. Miasto 
planowało wykonać takie dedykowane oświetlenie. Następnie radny zaproponował, żeby 
na kolejne posiedzenie zaprosić Zastępcę Prezydenta Miasta w celu wstępnej analizy 
tematów kontroli i ustalenia ich terminów. 

Komisja poparła propozycję radnego Pawła Wróblewskiego. Na kolejne posiedzenie 
zostanie zaproszony Zastępca Prezydenta Miasta w celu ustalenia optymalnych terminów 
podjęcia poszczególnych kontroli. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 
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a) Analiza skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2022 r. (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.18837.2023). 

b) Protokół posiedzenia Rady Dzielnicy Łabędy nr 54 z 17 listopada 2022 r. (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.1272791.2022). 

c) Protokół posiedzenia Rady Dzielnicy Łabędy nr 55 z 14 grudnia 2022 r. (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.99737.2023). 

d) Protokoły posiedzeń Rady Dzielnicy Wójtowa Wieś (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.31003.2023). 

e) Protokoły posiedzeń Rady Dzielnicy Bojków (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.100869.2023). 

f) Odpowiedź Rady Dzielnicy Bojków (w sprawie nr BR.0012.11.5.2022, korespondencja 
nr UM.99487.2023). 

(***) 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał prośbę Przewodniczącego 
Rady Miasta wyrażoną na  sesji  Rady  Miasta  w  dniu  12  stycznia  2023  r.  w  punkcie  13  
porządku obrad. Chodziło o rozszerzenie planu pracy Komisji o wątek dotyczący remontu 
budynku przy ul. Nowy Świat. 

Radny Tadeusz Olejnik poinformował, że jest przeciwny występowaniu przez Komisję 
z taką inicjatywą.  Jeśli  grupa  radnych  ma  takie  życzenie,  może  wystąpić  z  wnioskiem  
o przeprowadzenie kontroli. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że nie jest rolą Komisji, by 
kontrolować sposób przeprowadzenia remontu i oceniać, czy prace zostały dobrze 
wykonane. Wyraził wątpliwość, jak Komisja miałaby sprawdzić, czy podczas prac nie miały 
miejsca jakieś fuszerki. 

Radny Ryszard Buczek uznał, że ważne są odbiory przeprowadzane po wykonaniu prac. 
Poinformował także, że nie poprze takiego wniosku o kontrolę. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał,  że  nie  leży  to  w  kompetencjach  
Komisji Rewizyjnej. Zaproponował, żeby zastanowić się nad tą sprawą do kolejnego  
posiedzenia. 

Radny Adam Michczyński uznał, że [zadanie] nie może być niezgodne z kompetencjami, 
skoro zasugerował to Przewodniczący Rady Miasta. 

Komisja postanowiła odsłuchać na kolejne posiedzenie fragmentu obrad i podjąć decyzję 
w terminie późniejszym. Rozważone zostanie skierowanie prośby o wyjaśnienie zamysłu 
do Przewodniczącego Rady Miasta. 

(***) 

Komisja zatwierdziła protokół posiedzenia z dnia 29 listopada 2022 r. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 3) Interwencja w sprawie przekazywania Komisji Rewizyjnej protokołów 
posiedzeń i uchwał rad dzielnic (w sprawie BR.0012.11.5.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał sprawę, która swój początek 
miała w interwencji radnego Gabriela Bodziocha. Przewodniczący wskazał, że nie wszystkie 
rady dzielnic przekazują swoje protokoły i uchwały, niemniej jednak, co do zasady 
dokumenty te wpływają do Komisji Rewizyjnej. Zaproponował, aby odpowiedzieć radnemu 
Bodziochowi, że Komisja wystosowała pismo do rad dzielnic i otrzymała na nie odpowiedzi 
od części z nich. 
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Radny Paweł Wróblewski zgodził się, że radnego należy poinformować, co Komisja 
uzyskała. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że z wykazu złożonych pism 
w sprawie wynika, że odpowiedzi udzieliło 8 rad dzielnic. Nie odpowiedziała np. Rada 
Dzielnicy Łabędy, ale jednocześnie Rada regularnie przekazuje Komisji swoje protokoły 
i uchwały. Odpowiedzi na pismo Komisji nie muszą w pełni odzwierciedlać stanu 
faktycznego. 

Radny Paweł Wróblewski wyjaśnił, że Rada Dzielnicy Bojków późno przekazała swoje 
protokoły, zwrócił jednak uwagę, że ludzie muszą znaleźć na to czas, bo to tylko wycinek 
pracy rady. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że zainteresowanie tematem 
radnego Gabriela Bodziocha zaczęło się od Rady Dzielnicy Sikornik. Jeśli nie wpływały od 
niej żadne dokumenty, można wystąpić z pytaniem o przyczyny. Do innych rad też można 
wystosować pismo. Zaproponował przemyśleć sprawę do kolejnego posiedzenia. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 21 lutego 2023 r. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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