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BR.0012.1.10.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 15 czerwca 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 gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Opinia w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. (druk 
nr 580). 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda sprawdził obecność i stwierdził kworum.  

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) Opinia w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. (druk 
nr 580). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że na posiedzeniu 
w dn. 25 maja br. Komisja zapoznała się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie pozytywnej opinii do „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 
2020 r.” oraz opiniami komisji stałych Rady Miasta w sprawie „Sprawozdania”. Wszystkie 
opinie były pozytywne. Następnie Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Wniosek został przekazany 
Przewodniczącemu Rady Miasta, Prezydentowi Miasta oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej (do zaopiniowania). RIO przekazało swoją pozytywną opinię w sprawie 
wniosku Komisji. Na posiedzeniu w dn. 8 czerwca br. Komisja przyjęła projekty uchwał 
w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta (druk nr 581) oraz udzielenia 
absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania budżetu za 2020 r. (druk nr 575). 
Komisja jest wnioskodawcą obu tych projektów. Ostatnim zaplanowanym działaniem jest 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. (druk nr 580). 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto z radnych jest za pozytywną opinią do projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2020 r. (druk nr 580). 
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Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja zaopiniowała 
projekt pozytywnie. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał następnie, że sesja 
absolutoryjna odbędzie się w najbliższy czwartek 17 czerwca br. i będą na niej 
procedowane ww. projekty uchwał. Na koniec Przewodniczący podziękował za pracę nad 
przeprowadzeniem procedury absolutoryjnej. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 1) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Wniosek prezesa stowarzyszenia sportowego o udostępnienie dokumentacji sprawy 
wraz z opinią prawną (w sprawie nr BR.0012.11.1.2021, korespondencja 
nr UM.719804.2021)  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że wniosek został 
przekazany Komisji do wiadomości. W załączeniu do niego przekazana została także opinia 
głównego specjalisty w Biurze Prezydenta Miasta, mówiąca, że żądana informacja nie jest 
informacją publiczną, a ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być podstawą 
do otrzymania informacji we własnej sprawie.  

Komisja przyjęła wniosek do wiadomości. 

b) Uchwała nr 41 Rady Dzielnicy Łabędy w sprawie opinii do projektu statutu Centrum 
Kultury "Victoria" (w załączeniu, korespondencja nr UM.704474.2021) – Komisja 
zapoznała się. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że kolejne posiedzenie Komisji 
odbędzie się 22 czerwca , godz. 17.00. Podczas posiedzenia zaplanowano sformułowanie 
wniosków i wystąpienia pokontrolnego w sprawie kontroli nadzoru nad rozliczeniem dotacji 
udzielonych jednemu ze stowarzyszeń sportowych. Przewodniczący poprosił 
o przemyślenie wniosków, dzięki czemu, być może, możliwe będzie wypracowanie 
jednolitego stanowiska i wystąpienia pokontrolnego. 

Przewodniczący zaproponował, aby kolejne posiedzenie odbyło się w trybie stacjonarnym. 
Radni poparli propozycję. 

Radny Paweł Wróblewski, w imieniu radnych kontrolerów, poinformował, że w dniu 
5 lipca br. odbędzie się wizja lokalna na terenie budowy Centrum Przesiadkowego. Wizja 
przeprowadzona zostanie w ramach prowadzonej kontroli realizacji inwestycji pn. „Budowa 
Centrum Przesiadkowego w Gliwicach” (w sprawie BR.0012.11.5.2020). 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie obrad. 

(***) 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 
(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 (-) Zbigniew Wygoda 
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