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BR.0012.1.6.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 11 maja 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. 

zm.) 

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

1) Interwencja w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych jednemu ze 
stowarzyszeń sportowych. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 
W posiedzeniu udział wziął mieszkaniec oraz przedstawiciel Klastra Innowacji Społecznych. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że posiedzenie Komisji może 
być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez podmiot 
zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na stronie 
internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców 
przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych danych podczas 
omawiania spraw. 

Ad 1) Interwencja w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych jednemu ze 
stowarzyszeń sportowych (w sprawie BR.0012.11.1.2021). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że do Zastępcy Prezydenta 
Miasta Ewy Weber skierowane zostało pismo z pytaniami w sprawie procedury rozliczania 
dotacji, stanowiące również zaproszenie na posiedzenie w dniu dzisiejszym. Zastępca 
Prezydenta Miasta poinformowała w dniu posiedzenia, w drodze pisemnej, że nie weźmie 
w nim udziału ze względu na udział w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w tym 
samym czasie. W swoim piśmie Zastępca Prezydenta Miasta przekazała odpowiedzi na 
pytania Komisji sformułowane w piśmie z dnia 23 kwietnia 2021 r. (korespondencja nr 
UM.593436.2021). Uwzględnia ono także odpowiedź na pytania zadane przez mieszkańca 
zgłaszającego interwencję. Przewodniczący Komisji podkreślił, że Komisja Rewizyjna 
zaplanowała na dzisiejsze posiedzenie spotkanie z Panią Prezydent, a pisemna informacja 
wpłynęła zbyt późno, by się z nią zapoznać. Przewodniczący poinformował zebranych, że 
jeszcze wczoraj wieczorem sprawdzał na Portalu Radnego, czy wpłynęła odpowiedź na 
pytania Komisji. Jednocześnie w dniu dzisiejszym Pani Prezydent poinformowała, że nie 
może spotkać się z Komisją, ponieważ bierze udział w posiedzeniu innej Komisji. 
Przewodniczący wyraził zaciekawienie, która Komisja pierwsza wystosowała zaproszenie 
dla Pani Prezydent. Zdaniem Przewodniczącego, Komisja Rewizyjna nie jest mniej ważna 
od Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W związku z powyższymi informacjami, 
Przewodniczący wskazał, że nie jest w stanie dyskutować na temat wyjaśnień 
przedłożonych przez Zastępcę Prezydenta Miasta, bo zapoznał się z nimi dzisiaj 
ok. południa, po tym jak otrzymał informację z Biura Rady Miasta, że wpłynęły. 
Przewodniczący wskazał, że dostrzega w nich pewne nieścisłości, zastrzegł jednak, że nie 
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chce zbyt pochopnie wyrokować na ten temat. Następnie Przewodniczący poprosił radnych 
o ich opinie w sprawie. 

Radny Ryszard Buczek zgodził się, że jest to zbyt poważna sprawa, by rozpatrywać ją 
ad hoc. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że należy się rzetelnie zapoznać 
z odpowiedzią Zastępcy Prezydenta Miasta, zamierza więc zaproponować przesunięcie 
terminu spotkania z Panią Prezydent. 

Radny Tadeusz Olejnik poprosił, by przed kolejnym posiedzeniem potwierdzić, czy Pani 
Prezydent będzie na nim obecna. 

Radny Paweł Wróblewski poinformował, że zapoznał się z pismem Zastępcy Prezydenta 
Miasta. Dodał również, że nie doszukiwałby się tu żadnej złośliwości, ponieważ którąś 
Komisję Pani Prezydent musiała wybrać. Radny poinformował, że na posiedzeniu Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu miał być dzisiaj omawiany temat związany z powołaniem nowej 
instytucji kultury. Radny zgodził się, żeby ustalić nowy termin spotkania z Zastępcą 
Prezydenta Miasta. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wyjaśnił, że nie doszukuje się złośliwości 
ze strony Zastępcy Prezydenta Miasta, jednak informacja o jej nieobecności mogła zostać 
przekazana Komisji wcześniej, wówczas mogłaby ona inaczej zorganizować swoją pracę. 

Radny Tomasz Tylutko uznał, że nie jest to pierwszy raz, kiedy odpowiedź wpływa w dniu 
posiedzenia Komisji. Radny zgodził się, że najlepszym rozwiązaniem jest ustalenie nowego 
terminu spotkania z Zastępcą Prezydenta Miasta. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zaproponował, aby podczas posiedzenia 
w dn. 25 maja, obok spraw absolutoryjnych, podjąć również dyskusję na temat kontroli. 
Poprosił, aby radni przeanalizowali pismo Zastępcy Prezydenta Miasta i byli przygotowani 
do dyskusji. Zaproponował również, aby nowy termin spotkania z Zastępcą Prezydenta 
Miasta wyznaczyć na dzień 1 czerwca br. Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, czy 
mieszkaniec biorący udział w posiedzeniu chce zabrać głos. 

Mieszkaniec wyraził pogląd, że przekazanie odpowiedzi w dzień posiedzenia to 
lekceważenie Komisji, a także, że Kierownictwo Miasta oraz Naczelnik Wydziału Kultury 
i Sportu lekceważą całą sprawę dot. dotacji i grają na zwłokę. 

W związku z brakiem dalszych głosów, Przewodniczący Komisji zamknął ten punkt 
porządku posiedzenia. 

 (***) 

Ustalono następujące terminy kolejnych posiedzeń Komisji:  

• 25 maja br. (godz. 17.00) – tematy: omówienie sprawozdania finansowego oraz 
zapoznanie się z opiniami Komisji w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
za 2020 r.; przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta; 
kontrola rozliczenia dotacji. 

• 1 czerwca br. (godz. 17.00) – zaproszenie dla Zastępcy Prezydenta Miasta Ewy 
Weber. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

Protokołowała 
(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
(-) Zbigniew Wygoda  
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