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Nr korespondencji SOD

UCHWALA NR .................. ..
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia ................ 2019 r.

w sprawie przyjqcia wystqpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz;U. z 2019 r. poz. 506 z éin
oraz § 6 st. 4 ' ' ' '

p . zm.)
u zalqczmka nr 3 do Statutu Mlasta Gl1w1ce (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2019 r., poz. 8154), na

wniosek Komisji Rewizyjnej

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpujez

§1.Przyjqé wystqpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej dotycz kqce ontroli funkcjonowania strefy
platnego parkowania w zakresie realizowania zad 'an przez Zarzqd Drég Miejskich i §lqska, Sieé Metropolitalnq,
w brzmieniu 0kre§lonym w zaiqczniku do niniejszej uchwa%y.

§ 2. Uchwa{a wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.
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Zaiqcznik do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice

z dnia.................. ..2019 r.

Wystqpienie pokontrolne
dot. kontroli funkcjonqwania strefy platnego parkowania w zakresie realizowania zadafl przez Zarzqd

Drég Miejskich i Slqskq Sieé Metropolitalnq, przeprowadzonej w dn. 23 paidziernika 2019 r.

Wprowadzenie:
Na mocy punktu 9Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2019r., stanowiqcego

zaiqcznik do uchwaly nr II/32/2018 zdnia 13 grudnia 2018 r., oraz upowainiefi Przewodniczqcego Rady
Miasta Gliwice, czionkowie Komisji Rewizyjnej:

Ryszard Buczek, Tomasz Tylutko, Pawe1Wr6blewski oraz Zbigniew Wygoda
przeprowadzili kontrolg jednostki organizacyjnej miasta Gliwice:
Zarzqd Drég Miejskich w Gliwicach
ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice
Dyrektor jednostki: Anna Gilner
Czynnosci kontrolne przeprowadzone zostaiy w dniu 23 paidziernika 2019 r. w sali konferencyjnej Urzqdu

Miejskiego, gdzie na prosbg Komisji przybyli przedstawiciele kontrolowanej jednostki: Zastgpca Dyrektora
ww. jednostki Dawid Ochéd oraz Kierownik Referatu Platnego Parkowania Beata Krentusz-Kinzel.

Przedmiotowy zakres kontroli obejmowai funkcjonowanie strefy platnego parkowania wzakresie
realizowania zadafi przez Zarzqd Drég Miejskich i Slqskq Sieé Metropolitalnq. 7

Przebieg i wvnik czvnnosci kontrolnych. a w szczegélnoéci wnioski z kontroli: ‘
Na wstgpie spotkania, Zastgpca Dyrektora Zarzqdu Drég Miejskich pan Dawid Ochéd przekazai ogélne

informacje na temat zasiqgu strefy piatnego parkowania, procedur na wypadek niewniesieniai przez kierowcc;
opiaty, atakie rosnqcej liczby uiytkownikéw systemu platnosci mobilnych. Radni otrzymali réwniez
informacje na temat: procedury rozpatrywania reklamacji, odnotowanychaktéw wandalizmu wobec urza,dzefi
PIAP (parkomatéw), kwestii finansowania iwplywéw 2 systemu oraz przeprowadzonych konsultacji
z mieszkaficami w sprawie funkcjonowania strefy i trwania zwiqzanych z nimi analiz.

Innq omawianq kwestiq byia takie sprawa podnoszona przez niektérych kierowcéw odmawiajqcych zapiaty
za postéj na miejscach nieoznakowanych znakami poziomymi. Kierownik Referatu Piatnego Parkowania pani
Beata Krentusz-Kinzel poinformowaia 0 wyroku Naczelnego Sqdu Administracyjnego, ktéry orzekl, Ze znaki
pionowe sq giéwne i wiqzqce, natomiast znaki poziome nalezy uznaé za dodatkowe i uzupeiniajqce.
Orzecznictwo sqdéw powszechnych jest natomiast rézne, wie;c Zarzqd Drég Miejskich wystqpil do wiasciwego
ministerstwa 0 wiqiqcq wykiadnie; w tej sprawie lub zmiane; przepiséw. Zaste;pca Dyrektora ZDM pan Dawid
Ochéd dodal, 2e do chwili obecnej Zarzqd nie uzyskai odpowiedzi na swoje pytanie.

Zostai ponadto podjegty temat wprowadzenia mozliwosci dokonywania piatnosci za postéj wstrefie za
pomocq karty piatniczej. Kierownik Referatu Platnego Parkowania, pani Beata Krentusz-Kinzel,
poinformowaia, Ze mozliwoéé wprowadzenia piatnosci karta, jest rozwaiana, jednak urzqdzenia PIAP majq juZ
kilka lat inie dysponujq take; funkcjonalnoéciq. Kazde z nich musiaioby dysponowaé polqczeniem z bankiem.
Okres trwaiosci urzqdzefi PIAP to 4 lata. Zarzqd przekazai ts; potrzebeg operatorowi systemu, tj. §la,skiej Sieci
Metropolitalnej. Zostanie przeprowadzona analiza, czy zostaé przy aplikacjach mobilnych, czy teZ rozbudowaé
system o urzqdzenia polqczone z bankiem. Zostaia opracowana propozycja rozszerzenia strefy, wie;c mozliwe,
Ze bgdzie réwniei wymagana wiegksza liczba urzqdzefi.

Na koniec radni poprosili 0 przedstawienie informacji na temat efektéw zniesienia opiat za parkowanie
w strefie piatnego parkowania dla oséb niepelnosprawnych.
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Po odbvciu ww. spotkania. Komisja sformu1owa1a nastqpujgce uwagi oraz wnioski pokontrolne:
W pierwszej kolejnoéci Komisja zzadowoleniem przyje;1a poziom mexytorycznego przygotowania

przybyiych na spotkanie przedstawicieli Zarzqdu Drég Miejskich oraz informacje na temat funkcjonowania
strefy, do ktérego nie wnosi uwag.

Jedyny wniosek pokontrolny sformulowany przez radnych kontroleréw dotyczy wprowadzenia
moiliwoéci uiszczenia oplaty za parkowanie za pomocq karty platniczej.

Pmewodniczqcy _
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Uzasadnienie

Zgodnie z§ 6 ust. 4 zalqcznika nr 3 do Statutu Miasta Gliwice pt. "Zasady i tryb dziaiania Komisji
Rewizyjnej", Rada Miasta Gliwice przyjmuje wystqpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami i
zaleceniami pokontrolnymi w drodze uchwaiy.

Na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2019 r. Komisja Rewizyjna zaakceptowaia tresé sprawozdania
pokontrolnego z kontroli funkcjonowania strefy piatnego parkowania w zakresie realizowania zadafi przez
Zarzqd Drog Miejskich i 81qska, Sieé Metropolitalnq, jakq czionkowie Komisji odbyli w dniu 23 paidziemika
2019 r. W zwiqzku z powyiszym, Komisja sfomiuiowaia wystqpienie pokontrolne i niniejszym projektem
uchwaiy przedkiada je Radzie Miasta Gliwice.

Przewodniozqpy _
Komisji Re llyjfiej
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