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BR.0012.1.9.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 19 lipca 2022 r., godz. 17.00 

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

1) 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. 

2) Przygotowanie do podjęcia kontroli procesu tworzenia i funkcjonowania 
samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) 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 zaproponował treść uwag i wniosków 
pokontrolnych i otworzył dyskusję. Przypomniał, że propozycja wystąpienia pokontrolnego 
była dla radnych dostępna na Portalu Radnego. 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie wystąpienia 
pokontrolnego wraz z uwagami i wnioskami pokontrolnymi w drodze głosowania. 

Wynik głosowania: 4 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba była 
nieobecna na posiedzeniu. Komisja zatwierdziła treść wystąpienia pokontrolnego. 

Następnie Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia wystąpienia pokontrolnego w drodze głosowania. 

Wynik głosowania: 4 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba była 
nieobecna na posiedzeniu. Komisja zatwierdziła projekt uchwały, który wprowadzi do 
porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Przygotowanie do podjęcia kontroli procesu tworzenia i funkcjonowania 
samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Victoria w Gliwicach 
(w sprawie nr BR.0012.11.7.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, jak radni chcieliby podejść do 
kontroli i kiedy ją rozpocząć. 

Radny Adam Michczyński uznał, że na pewno warto spotkać się z Dyrektorem jednostki, 
a także pochylić nad kwestią Młodzieżowego Domu Kultury, który nadal istnieje, i relacją 
między nim a CK Victoria. 

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie rozpoczynające kontrolę odbędzie się w dniu 
20 września 2022 r. Przewodniczący poprosił, aby radni zgłaszali pytania do Dyrektora 
CK Victoria do 6 września br. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 
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Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice za rok 
2021 (w załączeniu, korespondencja nr UM.733029.2022). 

Radny Adam Michczyński poinformował, że Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska zaprosiła w tej sprawie, na swoje kolejne posiedzenie w sierpniu, 
przedstawicieli Wód Polskich. 

b) Analiza skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2022 r. (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.771466.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, czy radni mają wolę wrócić do 
sprawy dotyczącej protokołów i uchwał rad dzielnic oraz obowiązku przedkładania ich 
Komisji Rewizyjnej, a także zwoływania posiedzeń rad nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, 
zgłoszonej przez radnego Gabriela Bodziocha. 

Komisja postanowiła zwrócić się do radnego z pytaniem, czy podtrzymuje swoją 
interwencję i poprosić o kontakt w przypadku odpowiedzi twierdzącej.  

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

(***) 

Komisja jednogłośnie zatwierdziła protokoły posiedzeń Komisji w dniach 1 i 7 czerwca 
2022 r. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 20 września 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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