
 

 

 

 
  

 
   

        
       

         
      

        

   

       

         
         

  

       
          

        
         

        
        

       
  

         
          

 

          
    

             
   

         

     

           
           
            

       

          
           

          

          
             

        
         
     

BR.0012.1.12.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 29 listopada 2022 r., godz. 17.00 

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

1) Kontrola procesu tworzenia i funkcjonowania samorządowej instytucji kultury 
– Centrum Kultury Victoria w Gliwicach. 

2) Propozycje do Planu Pracy na 2023 r. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Kontrola procesu tworzenia i funkcjonowania samorządowej instytucji 
kultury – Centrum Kultury Victoria w Gliwicach (w sprawie 
nr BR.0012.11.7.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przedstawił radnym projekt wystąpienia 
pokontrolnego i poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja powinna formalnie 
zakończyć kontrolę, a następnie sformułować wnioski i przygotować wystąpienie 
pokontrolne. W następnej kolejności Komisja będzie zobligowana również przygotować 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego. Przewodniczący poprosił 
radnych o zgłaszanie uwag i ewentualnych wniosków pokontrolnych. 

Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków pokontrolnych ani uwag do treści wystąpienia 
pokontrolnego. 

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, kto 
z radnych jest za zakończeniem kontroli wraz z przyjęciem sformułowanego wystąpienia 
pokontrolnego. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja zakończyła 
kontrolę przyjęciem wystąpienia pokontrolnego. 

Komisja przygotuje i wprowadzi na najbliższą sesję Rady Miasta projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia wystąpienia pokontrolnego. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Propozycje do Planu Pracy na 2023 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że na sesję w dn. 15 grudnia 
2022 r. Komisja jest zobowiązana przygotować projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy. Poinformował, że radni zgłaszali mu wstępnie swoje propozycje do planu 
i prosi o ich ponowne sformułowanie. 

Radny Adam Michczyński zaproponował zajęcie się kwestią relacji między miastem 
a spółkami komunalnymi, zwłaszcza w zakresie spraw finansowych, takich jak aporty, czy 
dywidenda. Mogłoby to być np. do 2018 r., żeby zobaczyć trend. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że podoba mu się ta propozycja. 
Sam chciałby się dowiedzieć, jakie spółki dają miastu zyski, a do jakich się dokłada. 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował wprowadzenie do planu pracy kontroli 
funkcjonowania transportu publicznego, między innymi w związku z otwarciem Centrum 
Przesiadkowego i przygotowywaniem rozkładów jazdy. 
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Radny Tadeusz Olejnik zwrócił uwagę, że to Zarząd Transportu Metropolitalnego jest 
organizatorem transportu zbiorowego. 

Radny Paweł Wróblewski uściślił, że chodzi o całość zagadnienia związanego 
z komunikacją w mieście. 

Radny Tadeusz Olejnik poinformował, że szeroki obraz funkcjonowania komunikacji ma 
Zarząd Transportu Metropolitalnego, któremu przekazano szeroki wachlarz kompetencji. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że chciałby zająć się 
skontrolowaniem miejskich programów profilaktycznych, ale zastrzegł, że może jest to 
temat bardziej dla Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Radny Paweł Wróblewski zgłosił propozycję ujęcia w planie pracy tematu dotyczącego 
oświetlenia ulicznego w mieście i planów jego rozwoju, w tym generowanych oszczędności 
oraz montażu nowoczesnych opraw oraz latarni. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zaproponował temat dotyczący 
bezpieczeństwa na drogach. 

Radny Adam Michczyński dodał, że także bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał radnych, które ze zgłoszonych 
propozycji powinny zostać ujęte w planie pracy na przyszły rok. 

Radny Paweł Wróblewski poprosił o uwzględnienie jego dwóch propozycji, zwłaszcza 
kontynuacji przeprowadzonej w 2021 r. kontroli realizacji inwestycji "Budowa Centrum 
Przesiadkowego w Gliwicach". 

Radni wyrazili także poparcie dla propozycji zgłoszonej przez radnego Adama 
Michczyńskiego, a pozostałe propozycje zostały wycofane przez zgłaszających. 

Przewodniczący podsumował, że do planu pracy zgłoszone zostały trzy kontrole dotyczące: 
funkcjonowania transportu publicznego, oświetlenia ulicznego w mieście i planów jego 
rozwoju oraz relacji między miastem a spółkami komunalnymi w zakresie spraw 
finansowych i poprosił wnioskodawców o ich dokładne sformułowanie. 

1. Funkcjonowanie i finansowanie transportu publicznego w Gliwicach, szczególnie 
w kontekście nowo otwartego Centrum Przesiadkowego. 

2. Plany miasta związane z rozwojem nowoczesnego oświetlenia ulicznego 
w Gliwicach. 

Radny Adam Michczyński poinformował, że swoją propozycję sformułuje do końca 
tygodnia i prześle do Biura Rady Miasta. 

Wobec braku głosów sprzeciwu, Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda ogłosił, że 
Komisja przyjęła plan pracy na 2023 r., uwzględniający przyjęte propozycje kontroli, 
a także stałe punkty, będące co roku składową planu pracy, w drodze aklamacji. Na 
najbliższą sesję Rady Miasta zostanie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Analiza skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2022 (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.1030471.2022) – Komisja zapoznała się. 

b) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.1091857.2022) – Komisja zapoznała się. 

c) Pisma w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2023 r. skazani na karę pozbawienia 
wolności  mogą  wykonywać  prace  na  cele  społeczne  (w załączeniu, korespondencje 
nr UM.1133512.2022, UM.1133541.20222) – Komisja zapoznała się. 

d) Pismo Komisji Budżetu i Finansów w sprawie przedstawienia opinii do projektu uchwały 
budżetowej miasta Gliwice na 2023 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

2 



 

 

         
      

      

          
      

          
      

            
      

          
        

         
   

        
   

          
  

          
  

         
   

          
  

        
     

         
           

  

 

            

        

 

     

     

 

  

   
 

  
 

Prognozy Finansowej (w załączeniu, korespondencja nr UM.1144158.2022) – Komisja 
Rewizyjna nie opiniuje projektów uchwał jw. 

• Protokoły i uchwały rad dzielnic: 

e) Uchwała Rady Dzielnicy Łabędy nr 62/2022 (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.1041210.2022) – Komisja zapoznała się. 

f) Uchwała  Rady  Dzielnicy  Łabędy  nr  63/2022 (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.1165756.2022) – Komisja zapoznała się. 

g) Protokoły Rady Dzielnicy Łabędy nr 51, 52, 53 (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.1165735.2022) – Komisja zapoznała się. 

• Odpowiedzi na pismo w sprawie udostępniania Komisji Rewizyjnej protokołów 
posiedzeń i uchwał rad dzielnic (w sprawie nr BR.0012.11.5.2022): 

h) Odpowiedź Rady Dzielnicy Wójtowa Wieś (korespondencja nr UM.1049431.2022) – 
Komisja zapoznała się. 

i) Odpowiedź Rady Dzielnicy Szobiszowice (korespondencja nr UM.1046063.2022) – 
Komisja zapoznała się. 

j) Odpowiedź Rady Dzielnicy Sośnica (korespondencja nr UM.1053410) – Komisja 
zapoznała się. 

k) Odpowiedź Rady Dzielnicy Żerniki (korespondencja nr UM.1057213.2022) – Komisja 
zapoznała się. 

l) Odpowiedź Rady Dzielnicy Śródmieście (korespondencja nr UM.1076749.2022) – 
Komisja zapoznała się. 

m) Odpowiedź Rady Dzielnicy Kopernika (korespondencja nr UM.1126988.2022) – Komisja 
zapoznała się. 

n) Odpowiedź Rady Dzielnicy Trynek (korespondencje nr UM.1127181.2022, 
UM.1125982.2022) – Komisja zapoznała się. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że nie wpłynęły jeszcze 
odpowiedzi od wszystkich rad dzielnic, więc proponuje przełożyć omawianie sprawy na 
kolejne posiedzenia. 

(***) 

Komisja zatwierdziła protokoły posiedzeń z dnia 20 września i 11 października 2022 r. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

(***) 

Terminu kolejnego posiedzenia Komisji nie ustalono. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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