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BR.0012.1.4.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 12 maja 2020 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

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

1) Kontrola realizacji zadań związanych z promocją miasta. 

2) Sprawy bieżące i korespondencja. 

3) Harmonogram prac absolutoryjnych. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że choć posiedzenie zostało 
początkowo zaplanowane jako stacjonarne, to, po rozmowie z Przewodniczącym Rady 
Miasta, Przewodniczący zdecydował na zmianę trybu na zdalny. 

Ad. 1. Kontrola realizacji zadań związanych z promocją miasta. 

W tej części posiedzenia wziął udział Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta (KP) 
Paweł Staszel. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poprosił gościa o odpowiedź na 
następujące pytania, sformułowane w przekazanym wcześniej piśmie. 

1. Czy podmioty, które uzyskały zlecenie na usługi dot. promocji miasta w mediach 
elektronicznych i tradycyjnych, wywiązały się z realizacji tych umów w latach 2016-
2019? 

2. Jakie zasady udzielania ww. zamówień przewiduje miasto w roku bieżącym, 
w szczególności, w jaki sposób zostaną wyłonione podmioty świadczące usługi 
w mediach elektronicznych oraz w zakresie tworzenia spotów promocyjnych 
i materiałów fotograficznych?  

3. Jakie wydatki składają się na, wymienione w punkcie 2 pisma Pani Prezydent z dnia 27 
stycznia br., kwoty 3.600.000,00 zł w 2018 r. oraz 8.500.000,00 zł w 2019 r., 
przeznaczone na świadczenie usług promocyjnych na rzecz miasta przez firmę Arena 
Operator Sp. z o.o.? 

Paweł Staszel, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta, odpowiadając na 
pytanie nr 1, poinformował, że wszyscy wykonawcy wywiązali się z realizacji zleceń 
prawidłowo, a żadne spory nie miały miejsca. 
Odpowiadając na pytanie nr 2 Naczelnik poinformował, że ustawodawca wyłączył z ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych m.in. zakup czasu antenowego  czy radiowych spotów 
promocyjnych. Szersze informacje zawarte zostały w udzielonej Komisji odpowiedzi 
pisemnej. 

Następnie Naczelnik Staszel poinformował, że w 2020 r. wszelkie działania oraz zlecenia w 
mediach elektronicznych będą zlecane doraźnie, albo po zakończeniu pandemii. 
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W odpowiedzi na pytanie nr 3, Naczelnik Staszel poinformował, że działania można 
podzielić na dwie grupy: stałe i „eventowe”. Do tych pierwszych zaliczyć można np. 
zamieszczenie nazwy miasta w nazwie obiektu i logotypie, wyświetlanie spotów miasta na 
ekranach działających na terenie obiektu, czy też udostępnianie obiektu na działania 
promujące Gliwice. Działania eventowe to natomiast działania związane z organizowanymi 
w hali imprezami. Chodzi tu o reklamy w mediach, kampanie promujące konkretne 
imprezy, działania w internecie, czy ekspozycje. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda podziękował gościowi za wypowiedź 
i otworzył dyskusję. 

Radny Tomasz Tylutko zapytał o przedsięwzięcie „Supermiasto” i poprosił o odniesienie 
się do zarzutu, jakoby miasto zapłaciło ten tytuł. 

Paweł Staszel, Naczelnik Wydziału KP, poinformował, że zadanie to koordynuje Referat 
Komunikacji Społecznej w Biurze Prezydenta Miasta, nie potrafi więc udzielić odpowiedzi 
na to pytanie. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, czy w obecnej sytuacji (pandemia 
SARS/COVID-19) pula wydatków na działania promocyjne zostanie ograniczona. Dodał, że 
miasta utraciły najpierw część przychodów z tytułu udziału w PIT, a teraz na pogorszenie 
sytuacji wpływa pandemia. 

Paweł Staszel, Naczelnik Wydziału KP, wyjaśnił, że zawarte umowy pozostają w mocy, 
np. do grudnia 2020 r. z operatorem Areny Gliwice, i nie można od nich odstąpić. Sama 
Arena wstrzymała swoją aktywność, ze względu na obostrzenia związane z epidemią. Część 
umówionych świadczeń jest realizowanych, jednak trudno przewidzieć dzisiaj ostateczny 
efekt. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że można założyć, jeśli spadnie 
liczba imprez, że Arena nie będzie się mogła wywiązać ze zobowiązań dot. działań 
eventowych. 

Paweł Staszel, Naczelnik Wydziału KP, uznał, że taki scenariusz jest możliwy, jednak 
mniejsza liczba eventów sprawi również, że kwota do zapłaty będzie niższa. 
W dalszej części wypowiedzi Naczelnik wyjaśnił, że poprzedzająca jakieś wydarzenie 
kampania promocyjna trwa wiele miesięcy. Część wydarzeń może się odbyć online, do 
innych trwają przygotowania, bo nie wiadomo, kiedy się skończą obostrzenia. Operator 
stara się przebukować terminy imprez i jest „w blokach startowych”. Kampanie nadal 
można realizować w przestrzeni internetowej. 

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący Komisji podziękował gościowi za 
udział w posiedzeniu. 

Naczelnik Paweł Staszel podziękował za zaproszenie i opuścił posiedzenie. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poprosił o zastanowienie się, czy radni 
uznają informacje za wystarczające do zakończenia postępowania kontrolnego. W razie 
dalszych pytań, Przewodniczący poprosił o wysłanie pytań mailem w ciągu najbliższych 
2 tygodni. 

Wysłanie pytań zapowiedział radny Tomasz Tylutko. 

Ad.2. Sprawy bieżące i korespondencja. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przedstawił przekazaną Komisji Rewizyjnej 
korespondencję. 
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1. Odpowiedź na pytanie Komisji w sprawie kontroli zadań związanych z działaniami 
promocyjnymi (w sprawie BR.0012.11.6.2020, kor. nr UM.296786.2020) – Komisja 
zapoznała się. 

2. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 (w załączeniu; oryginał w aktach sesji 
XV/2020 z 28 maja 2020 r., kor. nr UM.419475.2020) – Komisja zapoznała się. 

3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w roku 2019 
(w załączeniu; oryginał w aktach sesji XV/2020 z 28 maja 2020 r., 
kor. nr UM.411517.2020) – Komisja zapoznała się. 

4. Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 
rok 2019 (w załączeniu; oryginał w aktach sesji XV/2020 z 28 maja 2020 r., 
kor. nr UM.367159.2020) – Komisja zapoznała się. 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował stanowisko sprawie skargi na Zarząd Osiedla 
Stare Gliwice (BR.0012.11.1.2019), podkreślając, że działania kontrolne były 
podejmowane, a następnie przedstawił szkic odpowiedzi. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda podziękował za przygotowanie wnikliwego 
stanowiska i poprosił o przegłosowanie go. 

W głosowaniu udział wzięło 5 radnych: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  
Komisja przyjęła stanowisko, które przekaże Przewodniczącemu Rady Miasta. 

Ad. 3. Harmonogram prac absolutoryjnych. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zaproponował następujący harmonogram 
prac absolutoryjnych i poprosił radnych o uwagi: 

1. Wystąpienie do komisji stałych o przekazanie opinii do sprawozdania z wykonania 
budżetu – w terminie do 8 czerwca 2020 r. 

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej –2 czerwca 2020 r. 
a. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu 
b. Omówienie sprawozdania finansowego i opinii biegłego rewidenta 
c. Zaproszeni: Skarbnik Miasta, zastępca SK, Naczelnik Wydziału Księgowości 

3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej –9 czerwca 2020 r. 
a. Zapoznanie się z opiniami komisji stałych w sprawie sprawozdania (składane do 

8 czerwca 2020 r.) 
b. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu 
c. Przyjęcie wniosku ws. absolutorium 
d. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie absolutorium (Komisja) 

4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej –23 czerwca 2020 r. 
a. Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej ws. 

absolutorium 
b. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania finansowego (projekt 

przygotowuje BA). 
• Sesja absolutoryjna – 25 czerwca 2020 r. 

Radni ustalili, że wszystkie posiedzenia będą się rozpoczynać o godz. 17.00. W dniu 
9 czerwca Komisja odbędzie posiedzenie stacjonarne w Urzędzie Miejskim ze względu na 
konieczność podpisania wniosku w sprawie absolutorium. 
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Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 2 czerwca br. (godz. 17.00, w trybie 
zdalnym). 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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