
BR.0012.1.4.2019 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 28 maja 2019 r., godz. 17.00 

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

1) Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Gliwice za 
2018 r. 

2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. 

3) Sprawy bieżące i korespondencja. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Gliwice 
za 2018 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał członkom Komisji, że Statut 
Miasta Gliwice stanowi, iż wnioskodawcą uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Prezydentowi Miasta jest Komisja Rewizyjna. Rolę w procedurze analizowania „Raportu 
o Stanie Miasta” przypisywał również Komisji załącznik do Statutu „Zasady i tryb działania 
Komisji Rewizyjnej”, jednak nadzór prawny Wojewody uchylił ten zapis. Niezależnie od 
tego, zgodnie z opinią radcy prawnego, Komisja Rewizyjna powinna wnieść pod obrady 
Rady Miasta projekt uchwały w sprawie wotum zaufania. Przewodniczący odczytał 
wspomnianą opinię radcy prawnego. 

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił radnych o przedstawienie opinii na temat 
„Raportu o Stanie Miasta”. 

Radna Magdalena Budny omówiła nowy obowiązek, wprowadzony przez ustawodawcę 
w 2018 r., dotyczący przygotowania „Raportu” oraz przeprowadzenia debaty na jego temat 
podczas tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla 
Prezydenta. Wyjaśniła, że obowiązek funkcjonuje od początku kadencji 2018-2023. 
Niezależnie od niego, Gliwice od lat przygotowują taki dokument. „Raport o Stanie Miasta” 
musi obejmować realizację polityk, strategii i zadań gminy.  

Radny Ryszard Buczek poinformował, że pamięta przygotowywane przez miasto raporty. 
Zawsze traktował je jak kompendium wiedzy oraz dobry materiał źródłowy. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że od dawna pojawiały się 
propozycje, aby formuła absolutorium została poszerzona i obejmowała również inne 
sprawy, nie tylko finansowe. Stąd zapewne taka zmiana wprowadzona przez ustawodawcę. 
Absolutorium jest, jego zdaniem, głównie techniczne, najwięcej w tej sprawie mówi opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przewodniczący uznał za korzystne, że ustawodawca 
wyodrębnił „Raport o stanie Miasta”. 

Radny Tomasz Tylutko uznał, że w „Raporcie […]” informacje zostały ciekawie zebrane 
i znalazły się w nim merytoryczne dane. 



Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zaproponował, aby Komisja Rewizyjna 
została wnioskodawcą projektu uchwały w sprawie uchwalenia wotum zaufania. Zastrzegł 
jednocześnie, że Komisja przygotuje jedynie sam projekt, ale to, czy Prezydent otrzyma 
wotum, czy też nie, będzie wynikiem przeprowadzonej debaty. 

Komisja przez aklamację wyraziła zgodę na wniesienie ww. projektu uchwały. 

Ad 2) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przedstawił projekt uchwały i poprosił 
o jego przegłosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 5 radnych: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
wyraziła opinię pozytywną na temat projektu. 

Ad 3) Sprawy bieżące, korespondencja. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przedstawił otrzymaną korespondencję. 

a) Pismo przewodnie na temat przekazania Raportu o Stanie Miasta (w załączeniu, kor. nr 
UM.414975.2019) – Komisja zapoznała się. 

b) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w roku 2018 
(w załączeniu, kor. nr UM.405041.2019) – Komisja zapoznała się. 

c) Protokół nr 1/2019 posiedzenia Rady Dzielnicy Łabędy z dnia 15 maja 2019 r. 
(w załączeniu, kor. nr UM.440413.2019) – Komisja zapoznała się. 

d) Protokół nr 1 z pierwszego posiedzenia Rady Dzielnicy Sośnica w dniu 16 maja 2019 r. 
(w załączeniu, kor. nr UM.440413.2019) – Komisja zapoznała się. 

e) Protokół pierwszego posiedzenia Rady Dzielnicy Trynek w dniu 16 maja 2019 r. 
(w załączeniu, kor. nr UM.455912.2019) – Komisja zapoznała się. 

f) Protokół pierwszego posiedzenia Rady Dzielnicy Śródmieście w dniu 16 maja 2019 r. (w 
załączeniu, kor. nr UM.453749) – Komisja zapoznała się. 

g) Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował o przygotowaniu pism, 
o których mowa była na poprzednim posiedzeniu. Odczytał pismo dotyczące skargi na 
Zarząd Osiedla Stare Gliwice, informując, że ostatecznie nie udało się ustalić terminu 
spotkania ze stroną „oskarżoną”. Skarga, decyzją Komisji Rewizyjnej, zostanie 
skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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