BR.0012.1.6.2019

Protokół posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 19 listopada 2019 r., godz. 17.30
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda otworzył posiedzenie Komisji, powitał
zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Kontrola funkcjonowania strefy płatnego parkowania w zakresie realizowania
zadań przez Zarząd Dróg Miejskich i Śląską Sieć Metropolitalną.
2) Plan kontroli dot. promocji miasta.
3) Sprawy bieżące i korespondencja.
4) Plan pracy na 2020 r.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Ad 1) Kontrola funkcjonowania strefy płatnego parkowania w zakresie
realizowania zadań przez Zarząd Dróg Miejskich i Śląską Sieć Metropolitalną.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował o zakończeniu kontroli
funkcjonowania strefy płatnego parkowania i przedstawił procedurę zamknięcia kontroli
wynikającą ze Statutu Miasta. Poinformował, że Rada Miasta przyjmuje wystąpienie
pokontrolne Komisji Rewizyjnej w formie uchwały. Przewodniczący Komisji zapytał
również, czy radni mają uwagi do sporządzonego sprawozdania pokontrolnego oraz notatki
ze spotkania z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich. Przewodniczący odczytał treść
sprawozdania pokontrolnego.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania pokontrolnego i uzgodnili, że stanie się ono
podstawą wystąpienia pokontrolnego. Komisja przygotuje projekt uchwały w sprawie
przyjęcia wystąpienia pokontrolnego. Przygotowany projekt uchwały Komisja przekaże,
wraz z pismem przewodnim, Przewodniczącemu Rady oraz Prezydentowi Miasta.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał również, czy radni życzą sobie skierować
do Śląskiej Sieci Metropolitalnej pismo w sprawie wprowadzenia płatności kartą płatniczą.
Radny Paweł Wróblewski uznał, że Zarząd Dróg Miejskich oraz ŚSM przeanalizują
wystąpienie Komisji, więc o efekty analizy można zapytać w terminie późniejszym.
Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Ad 2) Plan kontroli dot. promocji miasta.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał radnych, w jaki sposób chcieliby
przeprowadzić kontrolę realizacji zadań związanych z promocją miasta, tzn. czy Komisja
powinna przeprowadzić tę kontrolę kolegialnie, czy też wyznaczyć do tego zadania swoich
przedstawicieli.
Radny Tomasz Tylutko zwrócił uwagę, że rozpoczęcie kontroli zbiega się z ostatnimi
doniesieniami medialnymi o fałszywych kontach internetowych, prowadzonych przez osoby
współpracujące z miastem, z których oczerniano kontrkandydatów pana Adama Neumanna
do urzędu prezydenta miasta. Radny uznał, że Komisja mogłaby skontrolować zawierane
umowy lub przygotować wytyczne.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że należy się zastanowić, czy środki
na promocję są wydawane właściwie i na jakich zasadach dokonuje się wyboru mediów,
które promują miasto.
Radny Tomasz Tylutko uznał, że Komisja powinna mieć przede wszystkim wgląd
w umowy dotyczące promowania miasta na portalach społecznościowych, a także zapytać,
jakie były efekty zawieranych umów.
Radny Ryszard Buczek wskazał, że Komisja powinna również wystąpić z zapytaniem, jak
udzielane są zamówienia.
Radny Paweł Wróblewski uznał, że termin przeprowadzenia kontroli jest trudny ze
względu na trwającą kampanię wyborczą. Radny wyraził obawy związane z tym, że kontrola
może zostać wykorzystana do celów wyborczych.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zwrócił uwagę, że kontrola została
zaplanowana w planie pracy na bieżący rok. Podkreślił, że Komisja jest bezstronna i nie
wykorzysta otrzymanych informacji do innych celów niż kontrola, ale ważne jest ustalenie,
jak zapobiegać pewnym rzeczom w przyszłości.
Radny Paweł Wróblewski poinformował, że cieszy się z deklaracji Przewodniczącego
o bezstronności Komisji.
Komisja skieruje do p.o. Prezydenta Miasta pytania w zakresie:
1) podmiotów, z jakimi zawarto umowy na prezentowanie treści promocyjnych w mediach
tradycyjnych oraz elektronicznych,
2) podmiotów, które prowadziły na rzecz miasta działania promocyjno-marketingowe
w mediach społecznościowych,
3) sposobu udzielania ww. zamówień,
4) formy prowadzenia przez kontrahentów ww. działań oraz rozliczania ich efektów,
kosztów wynikających z realizacji zawartych umów.
Do p.o. Prezydenta Miasta skierowane zostanie również zaproszenie na posiedzenie w dniu
10 grudnia 2019 r. (w sprawie BR.0012.11.6.2019).
Ad 3) Sprawy bieżące i korespondencja.
1. Skarga mieszkańca
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Radny Paweł Wróblewski przypomniał, że w sprawie pojawia się wiele wątków.
Proponuje potraktowanie tego wystąpienia jako kontroli działalności zarządu osiedla, a nie
skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
Radny przypomniał przedmiot skargi, zwracając uwagę, że treści, o których pisał skarżący,
z pewnością nie wiszą już na tablicy informacyjnej Rady. Od wyborów do rad dzielnic
w 2019 r. funkcjonuje nowy Zarząd Dzielnicy Stare Gliwice. Radny poinformował, że na
ostatnim posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego pojawił się niezwiązany bezpośrednio
ze sprawą mieszkaniec, który domagał się, aby wysłuchać w tej sprawie byłą
Przewodniczącą Zarządu. Radny podkreślił, że osoba ta nie była umocowana do
reprezentowania Rady Dzielnicy Stare Gliwice, niemniej jednak, prosi pozostałych członków
Komisji o odpowiedź, czy chcieliby się spotkać z byłą Przewodniczącą Zarządu.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że, jeśli Komisja Rewizyjna
chce uznać skargę za bezprzedmiotową, to nie ma takiej potrzeby.

Radny Tadeusz Olejnik zgodził się, że byłoby to działalnie bezcelowe.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zwrócił uwagę, iż doszło do zmiany składu
w Radzie oraz Zarządzie Dzielnicy i w chwili obecnej sprawa jest bezprzedmiotowa.
Radny Paweł Wróblewski zauważył, że Sekretarz Miasta zwracał uwagę ówczesnej
Radzie Osiedla, żeby nie prezentowała na swoich tablicach informacyjnych niewłaściwych
treści. Podobnie apelował do skarżącego, aby ten zaprzestał korzystania z konta Rady na
portalu społecznościowym. Należy więc zaakcentować, że miasto starało się reagować na
sytuację konfliktową w Radzie i zrobiło w tej sprawie, co mogło. Resztę należy pozostawić
dla ewentualnego postępowania cywilnego.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że miasto dochowało staranności, a
spory między członkami Rady Dzielnicy nie mieszczą się w kompetencjach Rady Miasta.
Komisja uznała, że nie zaprosi już żadnych gości w tej sprawie, ponieważ uważa, że była
ona dogłębnie badana, a reakcja Urzędu Miejskiego była adekwatna.
2. Pismo w sprawie podmiotów, w których w 2020 r. może być wykonywania praca na cele
społeczne (w załączeniu, kor. nr UM.925227.2019) – Komisja zapoznała się.
3. Pismo w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
(w załączeniu, kor. nr UM.881206.2019) – Komisja zapoznała się.
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4. Pismo przewodnie do Raportu o stanie zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 (w
załączeniu, kor. nr UM.822351.2019) – Komisja zapoznała się.
5. Protokół nr 8/2019 posiedzenia Rady Dzielnicy Łabędy z dnia 3 października 2019 r.
(w załączeniu, kor. nr UM.932378.2019) – Komisja zapoznała się.
6. Protokół nr 9/2019 posiedzenia Rady Dzielnicy Łabędy z dnia 24 października 2019 r.
(w załączeniu, kor. nr UM.932382.2019) – Komisja zapoznała się.
7. Protokół posiedzenia Rady Dzielnicy Wilcze Gardło w dniu 10 października 2019 r.
(w załączeniu, kor. nr UM.920182.2019) – Komisja zapoznała się.
8. Protokoły posiedzeń Rady Dzielnicy Stare Gliwice w dniu 6 czerwca i 9 sierpnia 2019 r.
(w załączeniu, kor. nr UM.926833.2019, UM.926825.2019) – Komisja zapoznała się.
9. Protokół nr 5 posiedzenia Rady Dzielnicy Sośnica w dniu 24 października 2019 r.
(w załączeniu, kor. nr 910032.2019) – Komisja zapoznała się.
10.
Protokół posiedzenia Rady Dzielnicy Śródmieście w dniu 28 maja 2019 r.
(w załączeniu, kor. nr 832525.2019) – Komisja zapoznała się.
11.
Protokoły posiedzeń Rady Dzielnicy Bojków w dniu 11 i 25 lipca, 27 czerwca, 30
maja (w załączeniu, kor. nr UM.847007.2019, UM.847027.2019, UM.846992.2019,
UM.846984.2019) – Komisja zapoznała się.
Komisja zatwierdziła protokół posiedzenia z dnia 15 października 2019 r.
Ad 4) Plan pracy na 2020 r.
Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał Komisji o konieczności
przygotowania planu pracy na rok przyszły. Plan przyjmowany jest uchwałą Rady Miasta.
Przewodniczący poprosił radnych o zgłoszenie propozycji do planu, w tym propozycji
kontroli.

Radny Tomasz Tylutko zaproponował skontrolowanie jednej jednostki organizacyjnej
oraz jednej inwestycji.
Radny Tadeusz Olejnik zaproponował kontrolę inwestycji – budowy szpitala miejskiego.
Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie posiedzenia.
Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 10 grudnia 2019 r. (godz. 15.30).
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Marta Stradomska
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
(-) Zbigniew Wygoda

