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BR.0012.1.7.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 23 czerwca 2020 r., godz. 17.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

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

1. Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie absolutorium. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania finansowego. 

3. Sprawy bieżące i korespondencja. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad. 1. Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie absolutorium. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu 
Komisji Rewizyjnej w dn. 9 czerwca br. Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2019. Wniosek został przekazany do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która w uchwale nr 4300/II/143/2020 
z 15 czerwca 2020 r. wyraziła pozytywną opinię w jego sprawie. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy radni mają jakieś uwagi lub pytania, a następnie, 
wobec braku takowych, przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania finansowego. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że na sesję absolutoryjną 
Komisja Rewizyjna wnosi projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta 
za 2019 r., natomiast opiniuje projekt uchwały, na wniosek Prezydenta Miasta, w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2019 r. (druk nr 337). 

Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie opinii w sprawie ww. projektu. 

W głosowaniu udział wzięło 5 radnych: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie. 

Ad. 3. Sprawy bieżące i korespondencja. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że, w odpowiedzi na pismo 
Komisji przypominające o przebiegu debaty nad Raportem o Stanie Miasta, której 
elementem jest przedstawienie opinii na jego temat przez komisje stałe Rady Miasta, 
wpłynęły pisma Komisji: 
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Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji – opinia pozytywna nt. Raportu,  

Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna nt. Raportu, 

Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – opinia pozytywna nt. Raportu, 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna nt. Raportu, 

Komisji Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna nt. Raportu. 

Komisja zapoznała się z pismami. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że Komisja nie otrzymała 
jeszcze odpowiedzi na swoje kolejne pismo w sprawie kontroli realizacji zadań 
związanych z promocją miasta (w sprawie BR.0012.11.6.2019), w którym poprosiła 
o doszczegółowienie informacji na temat zwieranych umów na tzw. promocję miasta. 
W związku z powyższym, Przewodniczący zaproponował odłożenie omawiania sprawy do 
kolejnego posiedzenia. 

Następnie, Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poprosił członków Komisji 
o propozycje do planu kolejnych kontroli. Wskazał, że często się ostatnio porusza temat 
budowy nowego obiektu dla szpitala miejskiego i chętnie by się zajął tą kwestią, ma 
natomiast wątpliwość, jak przygotować kontrolę i czy posiłkować się materiałami 
otrzymanymi przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej. Radnym przedstawiona została 
dotąd koncepcja projektowa planowanego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. 
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wystąpić do Prezydenta Miasta z prośbą 
o przekazanie harmonogramu przedsięwzięcia, a następnie kontrolować jego realizację. 

Radny Ryszard Buczek poprosił Przewodniczącego Z. Wygodę o informację, czy, jego 
zdaniem, przedstawiony w koncepcji budynek będzie funkcjonalny. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że tak się wydaje. 
Budynek będzie tak zaprojektowany, aby można go było rozbudować. Następnie 
Przewodniczący wskazał, że najbardziej interesuje go dojazd do szpitala i to, jak będzie 
skomunikowany (infrastruktura towarzysząca, dopasowanie układu drogowego). 

Radny Ryszard Buczek wskazał, że równie ważną kwestią są parkingi przy szpitalu. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wyjaśnił, że parkingi są przewidziane, ale 
nie wydają mu się za duże. Podkreślił, że chciałby otrzymać harmonogram prac. 

Radny Ryszard Buczek wyraził nadzieję na szybkie wybudowanie nowego szpitala. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że kontrola przedsięwzięcia jest 
potrzebna, ale nie wydaje się, żeby miała być skomplikowana. Kontrolerzy mogą poprosić 
o aktualny projekt budynku, terminarz robót oraz informację, jak obiekt zostanie 
włączony w istniejący układ drogowy. Przewodniczący założył, że Komisji nie będzie 
interesowało, jakie oddziały są planowane do otwarcia w nowym szpitalu. 

Radny Ryszard Buczek zapytał, czy wybrana do przedsięwzięcia firma ma dobre 
referencje. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że projektant ma dobre 
referencje, natomiast przetarg na budowę dopiero się odbędzie. Kontrola może więc, na 
chwilę obecną, dotyczyć koncepcji i przygotowania do budowy, ponieważ nie ma jeszcze 
obiektu. Zdaniem Przewodniczącego Komisji podobnie należy podejść do budowy 
Centrum Przesiadkowego. 
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Radny Tomasz Tylutko poinformował, że, z tego co słyszał, jedna z firm złożyła protest 
w postępowaniu przetargowym na budowę Centrum Przesiadkowego. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zaproponował, aby członkowie Komisji 
podzielili się na dwie grupy, które przeprowadzą w imieniu Komisji obie ww. kontrole. 
Chciałby, aby Komisja zdecydowała w tej sprawie do połowy sierpnia. Poprosił radnego 
Tomasza Tylutko, żeby zastanowił się, jakie pytania chciałby zadać podczas kontroli 
budowy Centrum Przesiadkowego. Ze swojej strony, Przewodniczący będzie nadzorował 
kontrolę dot. budowy szpitala miejskiego. 

Radny Ryszard Buczek zaproponował, aby w skład grup weszli radni będący 
jednocześnie członkami komisji merytorycznych (Zdrowia i Polityki Społecznej, Rozwoju 
i Inwestycji).  

Postanowiono, że członkowie Komisji zastanowią się nad planowanym przebiegiem 
kontroli i nadeślą/przekażą ewentualne sugestie czy pytania. Wówczas Komisja 
poinformuje Prezydenta Miasta, jaki materiał chciałaby omówić. 

Terminu kolejnego posiedzenia Komisji nie wyznaczono. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
  

Marta Stradomska     Zbigniew Wygoda 
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