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BR.0012.1.6.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 17 maja 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) 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. 

3) Sprawy bieżące. 

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. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że Komisje Rady Miasta 
zostały poproszone o przedstawienie opinii do Sprawozdania w terminie do dnia 16 maja 
br. Poinformował, że wszystkie Komisje przekazały swoje opinie i że wszystkie opinie są 
pozytywne. 

1) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna (4/0/2); 
2) Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna (4/0/2); 
3) Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna (6/0/1); 
4) Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna (3/0/1); 
5) Komisja Dialogu Społecznego – opinia pozytywna (3/0/3); 
6) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna (3/0/4); 
7) Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji – opinia pozytywna (5/0/3); 
8) Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – opinia pozytywna (6/0/0). 

Po przekazaniu informacji o rezultatach głosowań w Komisjach, Przewodniczący Komisji 
odczytał propozycję wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta i zapytał, czy 
radni mają jakieś uwagi lub pytania z nim związane. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania w sprawie wniosku w sprawie 
absolutorium, w którym udział wzięło 5 radnych: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Radni przyjęli wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta. Zostanie on 
przedłożony Przewodniczącemu Rady Miasta, a także przesłany do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach. 

Następnie Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda odczytał propozycję projektu 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania 
budżetu za 2021 r. Stosunkiem głosów: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja 
przyjęła projekt, który wniesie na sesję Rady Miasta w dniu 9 czerwca 2022 r. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Kontrola realizacji uchwały nr XXI/419/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 
26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
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Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025 (w sprawie 
nr BR.0012.11.1.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że pracuje nad 
sprawozdaniem pokontrolnym, które przedstawi Komisji w najbliższym czasie. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującym dokumentem: 

a) Pismo radnego Gabriela Bodziocha z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie funkcjonowania 
rad dzielnic w zakresie zwoływania posiedzeń oraz przekazywania protokołów i uchwał 
do Komisji Rewizyjnej (w sprawie BR.0012.11.5.2022, korespondencja 
nr UM.575362.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda odczytał pytania zadane przez radnego 
i wskazał na wątpliwości odnośnie znaczenia słowa „niezwłocznie”. 

Radny Adam Michczyński uznał, że należy przyjąć, iż jest to „bez zbędnej zwłoki”. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że może to też znaczyć 
„w pierwszym możliwym terminie”. Pytanie, jak można to sprawdzić w przypadku rad 
dzielnic. Można do nich napisać i zapytać, czy przekazują niezwłocznie swoje protokoły 
Komisji Rewizyjnej. Nie wiadomo, czy radny Gabriel Bodzioch sam zwracał się do rad o te 
informacje. Zaproponował, aby zwrócić się do rad dzielnic z pytaniem, jak często były 
zwoływane ich posiedzenia, czy zdarzały się przypadki braku quorum i czy protokoły były 
niezwłocznie przekazywane Komisji. Rady można również zapytać, czy była przestrzegana 
zasada, że posiedzenia powinny być zwoływane raz na kwartał. Przewodniczący zapytał, 
co radni sądzą na temat wystosowania takiego pisma. 

Radny Adam Michczyński odczytał z przykładowego statutu dzielnicy obowiązki 
przewodniczącego rady dzielnicy. Radny uznał, że można poprosić rady dzielnic 
o przedstawienie terminów posiedzeń, a Komisja Rewizyjna sprawdzi, czy otrzymała 
protokoły tych posiedzeń. Komisja może sprawdzić datę wpływu protokołu, więc będzie 
widzieć, czy wpłynął on „niezwłocznie”. Jednocześnie radny uznał, że, w przypadku innych 
ważnych spraw, protokół można przekazać później. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że można również zaprosić na 
posiedzenie radnego Gabriela Bodziocha i poprosić o uszczegółowienie pytań, a także 
zapytać o powody interwencji oraz spostrzeżenia. 

Radny Paweł Wróblewski uznał, że Komisja Rewizyjna może zadecydować, by 
w przyszłości wszcząć kontrolę w tej sprawie. Jeśli Komisja dowie się od radnego, na czym 
polega problem, to będzie mogła sprawdzić te kwestie. 

Radny Tadeusz Olejnik zaproponował, by zwrócić się do radcy prawnego z pytaniem, 
czy Komisja Rewizyjna może jakoś dyscyplinować rady dzielnic. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że Komisja Rewizyjna może 
jedynie przedstawić Radzie Miasta wyniki kontroli. 

Komisja uzgodniła, że zaprosi radnego Gabriela Bodziocha na posiedzenie w dniu 
7 czerwca br., na godzinę 17.20. 

Termin najbliższego posiedzenia Komisji ustalono na 1 czerwca 2022 r. (godz. 17.00). 
Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 
(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
(-) Zbigniew Wygoda 
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