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BR.0012.1.3.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 28 kwietnia 2020 r., godz. 17.30 

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) Harmonogram prac absolutoryjnych. 

3) Sprawy bieżące i korespondencja. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

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

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że termin spotkania 
z Naczelnikiem Wydziału Kultury i Promocji Miasta został pierwotnie wyznaczony na dzień 
31 marca br., jednak, ze względu na zagrożenie epidemiczne, posiedzenie zostało 
odwołane. Przewodniczący zaproponował, aby nowy termin posiedzenia wyznaczyć na 
dzień 12 maja br. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej zgodzili się na propozycję Przewodniczącego Komisji. 
Informacja na temat posiedzenia zostanie przekazana Naczelnikowi Wydziału Kultury 
i Promocji Miasta, a Komisja podtrzyma chęć uzyskania odpowiedzi na zadanie pytania: 

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.? 

Ad. 2. Harmonogram prac absolutoryjnych. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował o swojej rozmowie 
z Przewodniczącym Rady Miasta. Wynika z niej, że sesja absolutoryjna odbędzie się 
najprawdopodobniej w drugiej połowie czerwca. Odczytał następnie opinię prawną 
dotyczącą terminu podjęcia uchwały w sprawie absolutorium, z której wynika, że może 
zostać on przesunięty ze względu na pandemię koronawirusa. 
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Przewodniczący Komisji odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
opinii na temat Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 r. wraz z informacją o 
stanie mienia komunalnego. Opinia jest pozytywna. Dodał również, że do końca kwietnia 
powinno wpłynąć sprawozdanie finansowe miasta wraz z analizą biegłego rewidenta. 

Przewodniczący Komisji poprosił radnych o wstępne zarezerwowanie kolejnych wtorków 
(po 12 maja) ze względu na możliwość zwołania posiedzeń poświęconych pracom 
absolutoryjnym. 

Ad. 3. Sprawy bieżące i korespondencja. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przedstawił przekazaną Komisji Rewizyjnej 
korespondencję. 

1) Analiza skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2020 roku (w załączeniu, kor. 
nr UM.383845.2020) – Komisja zapoznała się. 

2) Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019 (w 
załączeniu, oryginał w aktach sesji XIV/2020 Rady Miasta, kor. nr UM.380838.2020) – 
Komisja zapoznała się. 

3) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 (w 
załączeniu, oryginał w aktach sesji XIV/2020 Rady Miasta, kor. nr UM.311009.2020) – 
Komisja zapoznała się. 

4) Skarga mieszkańca na Zarząd Osiedla Stare Gliwice (w sprawie BR.0012.11.1.2019) 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda odczytał treść opinii prawnej na temat 
trybu załatwienia sprawy. Uznał, że Komisja powinna zdecydować, czy zamierza 
wnioskować do Rady Miasta o przeprowadzenie kontroli Rady Dzielnicy, czy też stwierdzi 
brak przesłanek do przeprowadzenia takiej kontroli.  

Radny Paweł Wróblewski uznał, iż trudno by było wszcząć kontrolę teraz, kiedy sprawa 
stała się bezprzedmiotowa – skończyła się kadencja Rady i Zarządu, na które się poskarżył 
mieszkaniec. Procedowanie można zakończyć, zdaniem radnego, wpisem do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził, że skład Rady Dzielnicy (wcześniej: 
Osiedla) uległ zmianie po wyborach w kwietniu 2019 r. Podkreślił, że Komisja dołożyła 
wszelkich starań, aby kompleksowo podejść do sprawy i ją wnikliwie zbadać. Skarżący 
został wysłuchany. 

Radny Paweł Wróblewski przypomniał, że nie jest to skarga w rozumieniu Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

Radny Tadeusz Olejnik podkreślił, że podjęte zostały wszelkie niezbędne czynności. 

Radny Paweł Wróblewski uznał, iż należy zwrócić uwagę, że sprawa, zdaniem Komisji, 
nie leży w kompetencjach Rady Miasta, a sądów powszechnych. Dotyczy ona bowiem 
w istocie ochrony dóbr osobistych. 

Radny Tomasz Tylutko przypomniał, że Komisja zobowiązała się do poinformowania 
o zajętym stanowisku byłej Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy (Osiedla), na którą skarżył 
się mieszkaniec. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poprosił radnego Pawła Wróblewskiego 
o przygotowanie na kolejne posiedzenie treści stanowiska Komisji. 

Radny Paweł Wróblewski potwierdził, że przygotuje propozycję stanowiska, które 
Komisja będzie mogła przegłosować. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, w jaki sposób Komisja powinna 
powiadomić o swoim stanowisku byłą Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy (Osiedla). 
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Radny Tomasz Tylutko zobowiązał się do poinformowania mieszkanki o stanowisku. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda podsumował zaplanowane działania – 
Komisja przegłosuje swoje stanowisko w sprawie, a następnie, pismem Przewodniczącego 
Rady Miasta, zostanie ono przekazane skarżącemu. 

Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na dzień 12 maja br. (godz. 17.00, w trybie 
stacjonarnym). 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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