
BR.0012.20.2.2018 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 27 listopada 2018 r., godz. 19.00 

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

1) Wybór wiceprzewodniczącego Komisji. 

2) Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu miasta na 2019 r. 

3) Sprawy bieżące, korespondencja. 

4) Plan pracy na 2019 r. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Wybór wiceprzewodniczącego Komisji. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda 
Buczka. 

Radny Ryszard Buczek wyraził zgodę na kandydowanie, w związku z czym 
Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie kandydatury. 

Głosowanie: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się – Komisja wybrała radnego 
Ryszarda Buczka na wiceprzewodniczącego Komisji. 

Ad 2) Projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu miasta na 2019 r. 

W tej części posiedzenia udział wzięli Skarbnik Miasta Ryszard Reszke wraz ze swoim 
zastępcą Januszem Adamem Siejką. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował Skarbnika Miasta, że każdy 
z członków Komisji zapoznał się już z oboma projektami pracując w innych Komisjach, 
proponuje więc, aby radni zadali gościom pytania w interesujących ich kwestiach. Wobec 
braku pytań ze strony radnych, Przewodniczący Komisji zapytał, na kiedy planowana jest 
sesja absolutoryjna w 2019 r. 

Zastępca Skarbnika Miasta Janusz Adam Siejko odpowiedział, że na 13 czerwca 
2019 r. 

Ad 3) Sprawy bieżące, korespondencja. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) Skarga mieszkańca na Radę Osiedla Stare Gliwice (w sprawie BR.0012.1.1.2018) – 
Przewodniczący Komisji przypomniał sprawę, a także to, że Komisja nadal oczekuje na 
uszczegółowienie zarzutów przez skarżącego. 



b) Pismo Komisji Budżetu i Finansów w sprawie przedstawienia opinii do projektu budżetu 
miasta na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej (w załączeniu, nr kor. 
UM.905717.2018) – Komisja zapoznała się; Komisja nie przedstawia opinii na temat 
projektów budżetu oraz WPF, a zajmuje się wykonaniem budżetu w ramach procedury 
absolutoryjnej. 

c) Pismo w sprawie podmiotów, w których w 2019 r. może być wykonywana kara 
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (w załączeniu, nr kor. 
UM.888263.2018) – Komisja zapoznała się. 

d) Informacja w sprawie posiedzenia Zarządu Osiedla Stare Gliwice (w załączeniu, nr kor. 
UM.879432.2018) – Komisja zapoznała się. 

e) Uchwała Rady Osiedla Kopernika nr 5 z dn. 12 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu 
pracy i przerzutu środków finansowych (w załączeniu, nr kor. UM.903820.2018) – 
Komisja zapoznała się. 

f) Protokół posiedzenia Rady Osiedla Ostropa (w załączeniu, nr kor. UM.903353.2018) – 
Komisja zapoznała się. 

g) Informacja w sprawie przetargu na oczyszczanie miasta (w sprawie 
BPR.0012.11.7.2018, nr kor. UM.866699.2018) – Komisja zapoznała się, bez dalszego 
biegu. 

Ad 4) Plan pracy na 2019 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że Rada Miasta powinna 
przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r. do końca roku bieżącego. Przypomniał 
treść punktów, które niezmiennie wpisywane są do planów pracy Komisji oraz poprosił 
radnych o zgłaszanie swoich propozycji. Przewodniczący zaproponował wpisanie do planu 
pracy przeprowadzenie kontroli w Szpitalu Miejskim. 

Radna Magdalena Budny zaproponowała przeprowadzenie kontroli funkcjonowania 
Strefy Płatnego Parkowania. 

Radny Tadeusz Olejnik uznał, że byłaby to kontrola uchwały Rady Miasta. 

Radna Magdalena Budny podkreśliła, że interesuje ją praktyczne funkcjonowanie Strefy, 
możliwości techniczne i funkcjonalności urządzeń, a także wyjaśnienie spraw, z jakimi 
zwracają się mieszkańcy. Wprowadzone zostały nowości, np. wpisywanie skróconych 
numerów tablic rejestracyjnych do parkometrów. Zdaniem radnej, mieszkańców można 
poinformować o tym i pewnie o wielu innych rzeczach. 

Radny Tadeusz Olejnik zaproponował kontrolę Wydziału Kultury i Promocji Miasta 
w zakresie wydawania Miejskiego Serwisu Informacyjnego oraz działalności promocyjnej. 

Ostatecznie Komisja postanowiła, że do planu pracy wpisane zostaną następujące zadania: 

1. Kontrola funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania. Realizacja zadań na linii Zarząd 
Dróg Miejskich oraz spółka Śląska Sieć Metropolitalna. 

2. Kontrola realizacji zadań związanych z promocją miasta. 

Głosowanie propozycji zgłoszonych przez radnych oraz planu pracy w całości: 5 za, 
0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Komisja przygotuje projekt uchwały w sprawie planu pracy, który wprowadzi na najbliższą 
sesję Rady Miasta w grudniu. 



Wstępnie ustalono, że posiedzenia Komisji będą się odbywać we wtorki o godz. 19.00.Na 
tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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