BR.0012.1.3.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 7 maja 2019 r., godz. 17.00
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda otworzył posiedzenie Komisji, powitał
zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Omówienie „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2018 r.
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego” oraz „Sprawozdania
finansowego” wraz z opinią biegłego rewidenta.
2) Skarga na Radę Osiedla (Dzielnicy) Stare Gliwice.
3) Sprawy bieżące i korespondencja.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Ad 1) Omówienie „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2018 r.
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego”.
W tej części posiedzenia udział wzięli Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko wraz
z Naczelnik Wydziału Księgowości Agnieszką Dylewską.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda powitał gości i poinformował radnych, że
„Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia” oraz
„Sprawozdanie finansowe” wpłynęły do Rady Miasta terminowo - 29 marca oraz
29 kwietnia. Przypomniał, że Komisja Rewizyjna wystąpiła do komisji stałych o przekazanie
opinii na temat sprawozdania z wykonania budżetu w terminie do 13 maja 2019 r.
Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przybyłych gości.
Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko omówił wykonanie budżetu
prezentując radnym dane liczbowe. Na koniec poinformował, że budżet zamknął się
deficytem, sfinansowanym przez pożyczki i kredyty.
Naczelnik Wydziału Księgowości Agnieszka Dylewska omówiła „Sprawozdanie
finansowe”, informując, że nowym elementem w dokumencie są „Informacje dodatkowe
za 2018 r.”. Jest również część zbiorcza, która łączy informacje spływające z wszystkich
miejskich jednostek. Sprawozdania miejskich jednostek zostały sporządzone na drukach
wymaganych. Pani Naczelnik poinformowała, że w majątku miasta po raz pierwszy zostało
ujęte użytkowanie wieczyste, co wpłynęło na objętość dokumentu. Sprawozdanie
finansowe zostało sprawdzone przez biegłego rewidenta, który przedłożył swoją opinię
26 kwietnia br.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda podziękował za wypowiedzi gości i zapytał
radnych, czy mają do nich jakieś pytania.
Radny Ryszard Buczek zapytał, czy Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała
„Sprawozdanie z wykonania budżetu” i czy miała do niego jakieś uwagi.
Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko poinformował, że RIO nie wniosło
uwag.
W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący Komisji podziękował gościom za
udział w posiedzeniu. Procedura absolutoryjna będzie kontynuowana na kolejnym
posiedzeniu 14 maja br.

Ad 2) Skarga na Radę Osiedla (Dzielnicy) Stare Gliwice.
Radna Magdalena Budny oraz radny Ryszard Buczek zaproponowali, żeby sprawę
skargi przekazać do zbadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zwrócili również uwagę,
że 7 kwietnia br. odbyły się wybory do rad dzielnic i zmienił się skład Rady ze Starych
Gliwic.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że Komisja Rewizyjna sprawuje
nadzór nad działalnością rad dzielnic.
Radny Tomasz Tylutko stwierdził, że rozpatrywanie skarg leży w kompetencjach nowej
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja postanowiła przekazać skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wraz z pismem
przewodnim, w którym poinformuje, że uznała, po przeanalizowaniu sprawy, że nie należy
do jej kompetencji rozpatrywanie skargi.
Ad 3) Sprawy bieżące i korespondencja.
Radny Tadeusz Olejnik poruszył kwestię cen biletów na gliwickie baseny.
Komisja postanowiła zapytać, jakie są stawki za wejście na baseny i o ile wzrosły ceny
w porównaniu do wcześniejszych.
Przewodniczący Komisji poinformował o wpłynięciu następujących pism:
Sprawa funkcjonowania Rady Osiedla Stare Gliwice:
1. Pismo Klubu Seniora AS przy RO Stare Gliwice z dnia 2 kwietnia 2019 r. (w sprawie
BR.0012.11.1.2019, kor. nr UM.330877.2019) – Komisja zapoznała się.
2. E-mail z dnia 2 kwietnia 2019 r. Przewodniczącej ZO Stare Gliwice kadencji 2015-2019
w sprawie przekazania dokumentacji Rady i terminu wizyty na posiedzeniu RO (w
sprawie BR.0012.11.1.2019, kor. nr UM.327369.2019) – Komisja zapoznała się.
3. Pismo Przewodniczącej ZO Stare Gliwice kadencji 2015-2019 w sprawie przekazania
dokumentacji Rady (w sprawie BR.0012.11.1.2019, kor. nr UM.357191.2019) – Komisja
zapoznała się.
4. Odpowiedź Sekretarza Miasta na pismo Komisji w sprawie wykazu składników
majątkowych
RO
Stare
Gliwice
(w
sprawie
nr
BR.0012.11.1.2019,
kor. nr UM.374296.2019) – Komisja zapoznała się.
5. Pismo Przewodniczącej ZO Stare Gliwice kadencji 2015-2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie zakłócania spotkania grupy seniorów w dniu 10 kwietnia 2019 r. (w sprawie
nr BR.0012.11.1.2019, kor. nr 368036.2019) – Komisja zapoznała się.
Protokoły i uchwały Rad Osiedli:
1. Protokół nr 55/2019 posiedzenia RO Łabędy z 14 marca 2019 r. (w załączeniu,
kor. nr UM.344297.2019) – Komisja zapoznała się.
2. Protokół nr 56/2019 posiedzenia RO Łabędy z 4 kwietnia 2019 r. (w załączeniu, kor. nr
UM.339720.2019) – Komisja zapoznała się.
3. Uchwała RO Łabędy z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowania do Zarządu Dróg
Miejskich wniosku dot. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na niektórych ulicach
na terenie Łabęd (w załączeniu, kor. nr UM.339727.2019) – Komisja zapoznała się.
Komisja przyjęła do wiadomości:
1. „Ocenę stanu sanitarnego” miasta Gliwice za 2018 r. (w załączeniu, kor. nr UM.286379),
2. Raport z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice
na lata 2016-2020” w roku 2018 (w załączeniu, kor. nr UM.293127.2019),

3. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r.
(w załączeniu kor. nr UM.298958.2019),
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
(w załączeniu, kor. nr UM.291066.2019),
5. Informację na temat obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji (w załączeniu, kor. nr UM.305868.2019),
6. Analizę skarg, wniosków
kor. nr UM.315819.2019),
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9. Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
rok 2018 (w załączeniu, kor. nr UM.395367.2019).
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poruszył, w związku
doniesieniami medialnymi, temat zatrudnienia koronera miejskiego.

z
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Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko wyjaśnił, że nie ma podstaw
prawnych do poniesienia przez miasto wydatku, związanego z zatrudnieniem koronera.
W razie takiego naruszenia dyscypliny finansów publicznych osobistą odpowiedzialność
ponosi Prezydent Miasta. Problem braku takiego umocowania od lat jest zgłaszany przez
samorządy (ustawa regulująca tę kwestię pochodzi z lat 50). Pojawił się w końcu projekt,
który jest obecnie procedowany, ale formalnie nie ma takiej funkcji.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że trzeba dyskutować, czy takie
stanowisko jest zasadne prawnie. Funkcja koronera jest niezbędna w mieście, a Prezydent
Miasta powinien apelować o wprowadzenie takiego rozwiązania.
Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko zapewnił, że Prezydent Gliwic apeluje
o to od kilkunastu lat.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Marta Stradomska
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
(-) Zbigniew Wygoda

