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BR.0012.1.3.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 16 marca 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) Kontrola realizacji inwestycji – budowa szpitala miejskiego. 

3) Kontrola realizacji inwestycji – budowa centrum przesiadkowego. 

4) Sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 r. 

5) Kontrola realizacji zadań związanych z promocją miasta. 

6) Sprawy bieżące, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli mieszkaniec miasta oraz koordynator projektów 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). 

W tej części posiedzenia udział wziął mieszkaniec zgłaszający ww. interwencję. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że w dniu 18 lutego 2021 r. 
Rada Miasta podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2021 r., na mocy której do planu pracy wprowadzono niniejszą 
kontrolę. W dn. 10 marca 2021 r. Przewodniczący Rady Miasta podpisał upoważnienia dla 
członków Komisji do prowadzenia kontroli, a informacja o jej wszczęciu została przekazana 
do Prezydenta Miasta pismem z dnia 11 marca 2021 r. Zdaniem Przewodniczącego, 
Komisja powinna się w tej sprawie skupić na kwestii, czy Urząd Miejski dopełnił należytej 
staranności podczas rozliczania udzielonych stowarzyszeniu dotacji. Wyraził również 
zdziwienie, iż przyznano stowarzyszeniu nową dotację na pierwsze półrocze 2021 r., 
pomimo, że nie została rozliczona dotacja za 2020 r. Przewodniczący Komisji 
zaproponował, by zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o wyjaśnienie, czy dotacje 
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za 2020 r. zostały już prawidłowo rozliczone, a także, czy dotacja na pierwsze półrocze br. 
została przyznana w oparciu o prawidłowo przedłożone rozliczenie. 

Komisja wystąpi do Prezydenta Miasta z pismem jw. 

Przewodniczący Komisji zapytał następnie, czy radni zapoznali się z otrzymanymi 
materiałami i sformułowali jakieś wnioski lub pytania. 

Radni nie zgłosili pytań ani wniosków. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że przygotował pytania, 
z którymi wystąpi do Prezydenta w trybie indywidualnym. Uznał, że sprawa jest złożona 
i obejmuje wiele wątków, dlatego ważne jest, by radni sprawnie przyjrzeli się 
dokumentacji, co pozwoli na przeprowadzenie kontroli i sformułowanie wniosków. 
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby kolejne posiedzenie odbyło się w połowie 
kwietnia; Komisja zapozna się wówczas z odpowiedzią Prezydenta Miasta na swoje pytania. 
Poprosił ponownie o sprawne zapoznanie się z materiałami, ponieważ z końcem kwietnia 
Komisja rozpoczyna procedurę absolutoryjną. Na koniec Przewodniczący Komisji wyraził 
nadzieję, że kontrolę uda się zamknąć w pierwszym półroczu 2021 r. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami w przedmiotowej sprawie: 

a) Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez stowarzyszenie 
sportowe poprzez wydatkowanie dwóch dotacji publicznych w 2020 r. niezgodnie 
z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacje (w sprawie, kor. 
nr UM.219538.2021). 

b) E-mail od mieszkańca zgłaszającego kontrolę z załączonym odnośnikiem do materiałów 
w mediach elektronicznych (w sprawie, kor. nr UM.276476.2021). 

c) E-mail mieszkańca zgłaszającego kontrolę z dodatkowymi informacjami (w sprawie, 
kor. nr UM.346876.2021). 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Kontrola realizacji inwestycji – budowa szpitala miejskiego (w sprawie 
BR.0012.11.6.2020). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że zespół kontrolny 
przygotował propozycję wystąpienia pokontrolnego, która została radnym przedłożona 
i zamieszczona na Portalu Radnego. Poprosił o uwagi do najbliższego czwartku, aby 
możliwe było wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wystąpienia do 
porządku obrad najbliższej sesji. Zwrócił uwagę, że sprawa jest prosta, ponieważ na tym 
etapie inwestycja jest w fazie przygotowań. 

Radny Tadeusz Olejnik odniósł się do kwestii funkcjonowania szpitala w kontekście 
potencjalnych zmian w systemie ochrony zdrowia. Mogą się pojawiać obawy, że miasto 
wybuduje szpital, który zostanie potem przejęty przez rząd. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda podkreślił, że na to samorząd nie ma 
wpływu, ponieważ wiąże się to z polityką centralną państwa, niemniej jednak 
Przewodniczący nie wyobraża sobie przejęcia szpitali od gmin. Nie wiadomo, kto miałby 
zapłacić za takie działanie. Dodał, że sprawy związane z inwestycją są, w jego przekonaniu, 
prowadzone prawidłowo. Podziękował również radnemu Olejnikowi za uwagę dotyczącą 
szerszego kontekstu. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 
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Ad 3) Kontrola realizacji inwestycji – budowa centrum przesiadkowego 
(w sprawie BR.0012.11.5.2020). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że Komisja wystosowała 
pismo do Zastępcy Prezydenta Miasta z dodatkowymi pytaniami dot. budowy centrum 
przesiadkowego i budynku dawnej huty szkła i otrzymała na nie odpowiedź. Zapytał, czy 
zespół kontrolny zapoznał się z odpowiedzią. 

Radny Paweł Wróblewski poinformował, w imieniu zespołu kontrolnego, że zespół 
dostrzega potrzebę odwiedzenia terenu budowy centrum. Proponuje, by była to wizyta 
w podgrupie, chyba, że pozostali członkowie również chcą wziąć w niej udział.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że, ze względu na napięty 
grafik, nie weźmie udziału w wizycie. Uważa również, że należy maksymalnie ograniczyć 
liczbę uczestników ze względów bezpieczeństwa, także tego związanego z pandemią. 

Radny Tadeusz Olejnik poinformował, że ma pełne zaufanie do zespołu kontrolnego, 
więc nie weźmie udziału w wizycie, a zapozna się z wnioskami zespołu. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 4) Sprawozdanie z pracy Komisji w 2020 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przedłożył radnym projekt Sprawozdania 
z pracy Komisji Rewizyjnej w 2020 r. i poprosił o uwagi. Poinformował, że, po zatwierdzeniu 
przez Komisję, Sprawozdanie zostanie przekazane Przewodniczącemu Rady Miasta.  

W związku z brakiem uwag, przystąpiono do głosowania. 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem Sprawozdania z pracy 
Komisji Rewizyjnej w 2020 r. w zaproponowanym kształcie. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Sprawozdanie zostało 
zaakceptowane i zostanie przedłożone Radzie Miasta na ręce Przewodniczącego Rady 
Miasta. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 5) Kontrola realizacji zadań związanych z promocją miasta (w sprawie 
BR.0012.11.6.2019). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poprosił radnych o przedstawienie opinii, 
jakie dalsze kroki powinna podjąć Komisja w tej sprawie. Przypomniał, że sprawa toczy się 
w Prokuraturze. Kontrolę można zakończyć częściowo, ale można również zwrócić się do 
radcy prawnego o potwierdzenie możliwości takiego działania. 

Przewodniczący Komisji zaproponował następującą treść pisma: czy w świetle toczących 
się postępowań związanych z przedmiotem kontroli, Komisja Rewizyjna może zawiesić lub 
zakończyć kontrolę, ze względu na fakt, że nie jest w stanie rozstrzygnąć sprawy. 

Radny Paweł Wróblewski zgodził się, że Komisja powinna wystąpić z prośbą o opinię 
prawną i zapytać, czy może nie zająć stanowiska w sprawie kontroli, ze względu na to, że 
postępowanie prowadzi inny organ. 

Radny Tadeusz Olejnik zaproponował, aby zapytać również, czy Komisja nie powinna 
wystąpić oficjalnie do Rady Miasta o wstrzymacie kontroli. 

Pismo uwzględniając ww. uwagi radnych zostanie wystosowane do radcy prawnego. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 
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Ad 6) Sprawy bieżące, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Uzupełnienie informacji w sprawie budowa szpitala miejskiego w zakresie zapewnienia 
kadry medycznej w nowym obiekcie (w sprawie nr BR.0012.11.5.2020, kor. 
nr UM.363952.2021). 

b) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za IV kwartał 2020 r. (oryginał w aktach sesji 
nr XXIII/2021 w dn. 18 lutego 2021 r., kor. nr UM.602627.2020). 

c) Sprawozdanie z działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności dla 
miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego w 2020 r. (oryginał w aktach sesji nr XXIII/2021 
w dn. 18 lutego 2021 r., kor. nr UM.218052.2021). 

d) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2020 (oryginał 
w aktach sesji nr XXIII/2021 w dn. 18 lutego 2021 r., kor. nr UM.196060.2021). 

e) Protokół nr 22 oraz uchwały nr 27-29 RD Łabędy (w załączeniu, kor. 
nr UM.370397.2021). 

f) Uchwała RD Śródmieście z dn. 9 lutego 2021 r. w sprawie rzeźby „Dwie czaple” 
(w załączeniu, kor. nr UM.366262.2021). 

g) Protokoły posiedzeń RD Śródmieście z 2020 r. i 2021 r. (w załączeniu, kor. 
nr UM.303992.2021). 

h) Protokół posiedzenia RD Sośnica w dniu 23 listopada 2020 r. wraz z uchwałami nr 3-5 
(w załączeniu, kor. nr UM.237982.2021). 

i) Protokół  nr 21/2021 posiedzenia RD Łabędy w dn. 7 stycznia 2021 r. oraz uchwały 
nr 24, 25 i 26 RD Łabędy (w załączeniu, kor. nr UM.221713.2021). 

j) Oferta szkoleniowa dla Komisji Rewizyjnej „Działania Komisji Rewizyjnej w aspekcie 
dokonywanej kontroli" (w załączeniu). 

Komisja zatwierdziła protokoły posiedzeń z 22 grudnia 2020 r. oraz 26 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przedstawił wstępny harmonogram prac 
związanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2020 r. oraz Raportem 
o Stanie Miasta: do 31 marca br. wpłynie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, 
w maju przedłożone zostanie również sprawozdanie finansowe. Raport o Stanie Miasta 
powinien wpłynąć w maju br. Sesja absolutoryjna, na której będą rozpatrywane 
Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz Raport o Stanie Miasta zaplanowana została na 
17 czerwca br. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 13 kwietnia 2021 r. (godz. 17.00).  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda  
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