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BR.0012.1.7.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 25 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 gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego – miasta Gliwice 
za 2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta. 

2) Opinie Komisji Rady Miasta w sprawie „Sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Gliwice za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.” oraz przyjęcie wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z wykonania budżetu za 2020 r. 

3) Kontrola nadzoru nad rozliczeniem dotacji udzielonych jednemu ze 
stowarzyszeń sportowych. 

4) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Skarbnik Miasta Ryszard Reszke, Naczelnik Wydziału 
Księgowości Agnieszka Dylewska, a także mieszkaniec zgłaszający interwencję oraz 
przedstawiciel Klastra Innowacji Społecznych. 

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) Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego – miasta 
Gliwice za 2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda oddał głos Naczelnik Wydziału Księgowości 
i poprosił o przedstawienie podstawowych informacji na temat dokumentu. 

Naczelnik Wydziału Księgowości Agnieszka Dylewska poinformowała, że 
przedłożone Radzie Miasta sprawozdanie finansowe składa się z pięciu elementów:  

- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 
31-12-2020 r.; 

- łącznego bilansu, obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 
budżetowych, sporządzonego na dzień 31-12-2020 r.; 
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- łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków zysków 
i strat samorządowych jednostek budżetowych, sporządzonego na dzień 31-12-2020 r.; 

- łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z zestawień 
zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, sporządzonego na dzień 31-
12-2020 r.; 

- łącznej informacji dodatkowej, obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych 
jednostek budżetowych, sporządzonej na dzień 31-12-2020 r. 

Pani Naczelnik poinformowała, że „Sprawozdanie” składa się z tych samych elementów, co 
w ub. roku. Zostało przedłożone Radzie Miasta w wymaganym terminie, na drukach 
określonych w rozporządzeniu. Informacje dodatkowe zawierają dane rachunkowe oraz 
opisowe. Do „Sprawozdania” dołączone jest również sprawozdanie niezależnego biegłego 
rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Miasta Gliwice za 2020 rok. 
Badanie przeprowadziła wybrana w przetargu firma PoltaxII. Jednostką badaną 
obligatoryjnie był Urząd Miejski. Do badania sprawozdań jednostkowych wybrane zostały 
Straż Miejska oraz Powiatowy Urząd Pracy. We wnioskach po badaniu sprawozdania 
łącznego biegły stwierdził, że „przedstawia (ono) rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej 
i finansowej Miasta Gliwice na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jego wyniku finansowego za 
rok obrotowy zakończony w tym dniu”. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda podziękował za informacje i otworzył 
dyskusję. 

Radny Paweł Wróblewski poinformował, że nie ma wątpliwości do dokumentów. 
Podziękował Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnik Wydziału Księgowości za omówienie 
dokumentów, a także pogratulował Skarbnikowi zwycięstwa w IV edycji rankingu „Skarbnik 
Samorządu 2021”. Radny zaznaczył, że dokumenty finansowe, nad którymi obradowała 
Komisja Rewizyjna w toku prac absolutoryjnych świadczą o tym, że w Urzędzie Miejskim 
pracują świetni specjaliści. 

Skarbnik Miasta Ryszard Reszke podziękował za słowa uznania. Wskazał, że dużą rolę 
w tej ocenie odgrywają jego współpracownicy, a w szczególności Naczelnik Agnieszka 
Dylewska. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że nieraz wskazywał, że 
absolutorium w rzeczywistości udziela Prezydentowi Regionalna Izba Obrachunkowa, która 
nie zgłosiła zastrzeżeń do „Sprawozdania z wykonania budżetu”. Przewodniczący uznał, że 
dokument ten został dobrze przygotowany. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Opinie Komisji Rady Miasta w sprawie „Sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Gliwice za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.” oraz przyjęcie wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z wykonania budżetu za 2020 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że Regionalna Izba 
Obrachunkowa, uchwałą nr 4200/III/109/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r., wyraziła 
pozytywną opinię do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2020 r. 
Przypomniał również, że pismem z dn. 16 kwietnia br. Komisja Rewizyjna zwróciła się do 
komisji stałych Rady Miasta o przedstawienie opinii do „Sprawozdania z wykonania budżetu 
[…]”. 

Przewodniczący poinformował, że wszystkie opinie są pozytywne. 

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – opinia pozytywna (6/0/0). 
2. Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna (3/0/1). 
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3. Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna (6/0/0). 
4. Komisja Dialogu Społecznego – opinia pozytywna (6/0/2). 
5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – opinia pozytywna (6/0/2). 
6. Komisja Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna (4/0/0). 
7. Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji – opinia pozytywna (8/0/0). 
8. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – opinia pozytywna (6/0/0). 

W związku z powyższym, Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie wniosku 
Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Po zatwierdzeniu wniosku 
zostanie on przekazany Przewodniczącemu Rady Miasta, a także wysłany do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, celem zaopiniowania. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem 
wniosku w sprawie absolutorium w zaproponowanej formie i udzieleniem absolutorium 
Prezydentowi Miasta. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła 
wniosek w sprawie absolutorium. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda podziękował Skarbnikowi Miasta oraz 
Naczelnik Wydziału Księgowości za udział w pracach Komisji i zakończył ten punkt porządku 
obrad. 

Ad 3) Kontrola nadzoru nad rozliczeniem dotacji udzielonych jednemu ze 
stowarzyszeń sportowych (BR.0012.11.1.2021). 

W tej części posiedzenia udział wziął mieszkaniec zgłaszający interwencję. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że posiedzenie w powyższej 
sprawie odbędzie się 1 czerwca br. i zapytał, czy radni mają uwagi do pisma Zastępcy 
Prezydenta Miasta Ewy Weber, z którym się zapoznali na poprzednim posiedzeniu, czy też 
chcą je przedyskutować podczas spotkania z Panią Prezydent. Przewodniczący 
poinformował następnie, iż wpłynęło kolejne pismo Zastępcy Prezydenta Miasta, w którym 
znalazła się informacja o skierowaniu do Prokuratury Rejonowej zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd stowarzyszenia. Przewodniczący 
wskazał, że ma swoje uwagi na temat pisma, ale może je przedstawić podczas posiedzenia 
za tydzień. 

Członkowie Komisji ustalili, że przekażą ewentualne uwagi podczas spotkania z Zastępcą 
Prezydenta Miasta. 

Mieszkaniec poinformował radnych, że ma uwagi do pisma Zastępcy Prezydenta Miasta, 
ale przekaże je Komisji w formie pisemnej. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 4) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Odpowiedź na pytania Komisji sformułowane w piśmie z dnia 23 kwietnia 2021 r.; 
uwzględnia ono także odpowiedź na pytania zadane przez mieszkańca (w sprawie 
nr BR.0012.11.1.2021, korespondencja nr UM.593436.2021). 

b) Informacja Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie złożenia 
zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
(w sprawie jw., kor. nr UM.663848.2021). 

c) Opinia prawna w sprawie legitymowania uczestników posiedzenia Komisji Rady Miasta 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.127564.2021). 
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d) Opinia prawna w sprawie wyłączenia jawności posiedzenia Komisji Rady Miasta wraz 
z doprecyzowaniem (w załączeniu, korespondencje nr UM.127763.2021). 

e) Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 (oryginał w aktach sesji nr XXVI/2021, 
korespondencja nr UM.581543.2021). 

f) Sprawozdanie z wykonania programu współpracy miasta Gliwice z organizacjami 
pozarządowymi (oryginał w aktach sesji nr XXVI/2021, korespondencja 
nr UM.526231.2021). 

g) Uchwała nr 36/2021 Rady Dzielnicy Łabędy (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.585809.2021). 

h) Uchwała nr 38/2021 Rady Dzielnicy Łabędy (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.637321.2021). 

i) Protokół nr 26 Rady Dzielnicy Łabędy oraz uchwały nr 34/2021 i 35/2021 (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.552333.2021). 

j) Protokół nr 27 Rady Dzielnicy Łabędy wraz z uchwałą nr 37/2021 (korespondencja 
nr UM.610321.2021). 

Komisja zatwierdziła protokoły posiedzeń z 9 lutego, 16 marca, 13 i 27 kwietnia oraz 
11 maja 2021 r. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie obrad. 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 15 czerwca, godz. 17.00 – zapoznanie 
się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

 (***) 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 
(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 (-) Zbigniew Wygoda 
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