
 

 

 

 

  
    

     
      

       
                

       
                

        
         

   

        

   

      

       

         
            

     

           
     

         
        

          
            
           

         
         

           
           

        
       

   

    

         
           

      

        
  

         
     

         
         

BR.0012.2.14.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 12 października 2020 r., godz. 16.00 

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 Paweł Wróblewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych przed monitorami komputerów gościa oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Skarga na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu wziął udział koordynator projektu Gliwice OdNowa. 

Na wstępie, Przewodniczący Komisji przypomniał, że podczas posiedzenia należy chronić 
dane osobowe. Zwrócił się również z prośbą do gościa, który, być może, nagrywa obrady, 
by miał to na uwadze. 

Ad 1) Skarga na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (w sprawie 
BR.0012.12.7.2020, kor. nr UM.787087.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że na bieżące posiedzenie 
zostało wystosowane zaproszenie do skarżącego, który postanowił z niego nie skorzystać. 
Przewodniczący przypomniał, że w sprawie chodzi o udzielenie informacji publicznej, która, 
zdaniem skarżącego, została udzielona w sposób niepełny i dlatego złożył kolejną skargę. 
Pierwsza skarga została przekazana uchwałą Rady Miasta do Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych, który przekazał ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (kor. 
nr UM.902128.2020 w aktach sprawy). Następnie Przewodniczący Komisji przypomniał, że 
Komisja nie rozpatrywała sprawy od strony merytorycznej, więc nie spotkała się ze 
skarżącym. Postanowiła go jednak zaprosić ze względu na jego pismo (kor. 
nr UM.733127.2020 w aktach sprawy). Skarżący poinformował, że nie weźmie udziału 
w posiedzeniu. Przewodniczący dodał, że rozpatrzenie skargi pozostaje poza 
kompetencjami Rady Miasta. 

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. 

Radny Michał Jaśniok zapytał, czy Komisja planuje występowanie o jakąś dodatkową 
opinię, czy też powinna przygotować projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku 
właściwości Rady Miasta do rozpatrzenia skargi. 

Radny Jacek Trochimowicz zaproponował, aby zakończyć procedowanie w sprawie na 
bieżącym posiedzeniu. 

Radny Adam Majgier uznał, że Komisja nie potrzebuje już żadnych dodatkowych opinii 
prawnych, bo nie wniosą one nic nowego. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski wskazał, że Komisja chciała wykonać gest 
wobec skarżącego, umożliwiając mu wypowiedź, ale w tej sytuacji procedowanie można 
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zakończyć i przygotować projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości. 
Poprosił radnych o przegłosowanie stanowiska jw. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
przygotuje projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta do 
rozpatrzenia skargi. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

a) Petycja w sprawie modernizacji Kąpieliska Leśnego (sprawa BR.0012.12.12.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że zaplanowane na dzień 
26 września br. posiedzenie wyjazdowe na terenie Kąpieliska Leśnego zostało odwołane. 
Zaproponował, aby ustalić nowy termin wizyty, pod warunkiem, że przepisy sanitarne na 
to pozwolą. 

Radny Adam Majgier zwrócił uwagę, że należy wziąć pod uwagę także warunki 
pogodowe. 

Radny Jacek Trochimowicz uznał, że najważniejsze są obecnie wymogi sanitarne. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, aby spotkanie odbyło się 
w dniu 26 października br. (godz. 16.00). 

Radny Jacek Trochimowicz poprosił o potwierdzenie, czy członkowie Komisji Gospodarki 
Komunalnej mogą dołączyć do wizyty. Jeśli tak, wezmą udział w posiedzeniu, pod 
warunkiem, że nie będzie obiektywnych przeciwwskazań. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski potwierdził możliwość udziału członków 
Komisji Gospodarki Komunalnej. Zapowiedział również poinformowanie przedstawicieli 
Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice o planowanym posiedzeniu. 

b) Skarga z dnia 14 sierpnia 2020 r. na prezesa jednego z gliwickich stowarzyszeń 
(w sprawie BR.0012.12.13.2020, kor. nr UM.750954). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że w pierwszej opinii radca 
prawny wskazywał, że sprawa leży poza kompetencjami Rady Miasta. W związku 
z wpływem dodatkowych materiałów od skarżącego, Komisja postanowiła wystąpić 
o dodatkową opinię, by się upewnić, czy nie zmieniają one czegoś w sprawie kwalifikacji 
wystąpienia. Z tej przyczyny Komisja powróci do sprawy po uzyskaniu odpowiedzi od 
radcy. 

c) Wniosek w sprawie ul. Wichrowe Wzgórze (w sprawie BR.0012.12.19.2020, kor. 
nr UM.877287.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zreferował sprawę na podstawie 
otrzymanych dokumentów. Poinformował, że z treści pisma, określonego jako skarga, 
wynika, że powinno zostać potraktowane jako wniosek. Dodał, że z treści opinii prawnej 
wynika, że rozpatrzenie tej sprawy leży poza kompetencjami Rady Miasta i należy ją 
przekazać do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta wg właściwości w drodze uchwały. 
Komisja może również wystąpić o dodatkową opinię prawną, by potwierdzić właściwość 
organu. 

Radny Adam Majgier poparł wystąpienie o opinię prawną. 

Radny Leszek Curyło uznał, że wystąpienie stanowi bardziej wniosek o przeprowadzenie 
inwestycji, a nie posądzenie kogoś o złą wolę. Radny zgodził się, że dodatkowa opinia 
prawna może być przydatna. 

Radny Jacek Trochimowicz przypomniał, że Komisja już raz miała do czynienia 
z wnioskiem o inwestycję, a Rada nie może narzucić organowi wykonawczemu realizacji 
takich wniosków. Zdaniem radnego, Komisja nie jest właściwa do merytorycznego 
załatwienia sprawy. 
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Radny Michał Jaśniok zastanowił się, czy tworzenie stref ruchu nie jest w jakiś sposób 
zależne od kompetencji Rady Miasta. 

Komisja postanowiła wystąpić o opinię prawną oraz wskazanie organu właściwego do 
rozpatrzenia wystąpienia. 

d) Petycja w sprawie nagrywania i udostępniania posiedzeń Komisji Rady Miasta (sprawa 
BR.0012.12.15.2020, kor. nr UM.831977.2020) – Komisja postanowiła poczekać na 
stanowisko Prezydenta Miasta. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, aby zająć się sprawą na 
kolejnym posiedzeniu, po posiedzeniu wyjazdowym, w listopadzie. 

Radni nie zgłosili uwag do propozycji. 

e) Pismo koordynatora projektu Gliwice OdNowa w sprawie udostępniania linków do 
posiedzeń w Biuletynie Informacji Publicznej (w sprawie BR.0004.20.2020, kor. 
nr UM.875576.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski odczytał pismo i poinformował, że 
podobne pod względem proponowanych rozwiązań jest pismo Stowarzyszenia Młodzi 
Aktywni Gliwice. Następnie zwrócił się z pytaniem do gościa, jak należy traktować jego 
interwencję (jako skargę? wniosek?). Dodał, że Komisja dysponuje pierwszą opinią prawną 
w tej sprawie i prosi zebranych o zapoznanie się z nią, aby omówić ją na posiedzeniu 
poświęconym przedmiotowej kwestii. 

Koordynator projektu Gliwice OdNowa odpowiedział na pytanie Przewodniczącego 
Komisji, że radni powinni procedować sprawę w najbardziej dogodny dla siebie sposób, 
ponieważ chodzi o skuteczne zajęcie się sprawą. 

Radny Michał Jaśniok wyraził zdziwienie treścią opinii prawnej. Uznał, że można tak 
wywodzić, ale jest XXI wiek i wiele spraw załatwia się w sposób cyfrowy, np. podpisuje 
elektronicznie umowy ze wskazaniem miejsca ich zawarcia. Zdaniem radnego, teza 
o niemożności określenia miejsca posiedzenia jest dziwna, a w opinii brak stwierdzenia, że 
nie można publikować linków do posiedzeń. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski sprecyzował, że opinia mówi o braku 
takiego obowiązku. Dodał także, że wolałby, aby Komisja przeprowadziła szerszą dyskusję 
na temat tego zagadnienia, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Podkreślił również, że link 
jest udostępniany zainteresowanym mieszkańcom, jeśli o niego wystąpią. 

Radny Michał Jaśniok zastanowił się, czy opinia prawna może się wiązać z możliwościami 
technicznymi programu do wideokonferencji, czyli np. zakupioną licencją i dopuszczalną 
liczbą użytkowników. Radny zakończył wypowiedź stwierdzeniem, że popiera 
zamieszczanie linków do posiedzeń w Biuletynie Informacji Publicznej, ponieważ sam by 
chętnie korzystał z takiej możliwości. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, aby zaprosić na 
posiedzenie Komisji gości, którzy mogliby wyjaśnić radnym techniczno-formalne kwestie 
związane z udostępnianiem linków. 

Radny Jacek Trochimowicz przedstawił swoje stanowisko, zgadzając się, że Komisja nie 
ma nic do ukrycia. Zwrócił jednak uwagę, że na bieżącym posiedzeniu Komisja ma do 
czynienia z poważnym człowiekiem, a nie można oczekiwać, że, w przypadku powszechnej 
dostępności do linków, wszyscy goście będą mieli tak samo dobre intencje. Zapytał, kto 
ma wziąć odpowiedzialność za uszanowanie praw i wyraził obawę, że posiedzenie stanie 
się programem typu „reality show”. 

Radny Michał Jaśniok wyraził zrozumienie dla obaw przedmówcy, ale uznał, że można 
zrezygnować z zamieszczania linków, jeśli wydarzy się coś złego. Za dobry pomysł uznał 
rozmowę z ekspertami, np. informatykami, którzy uświadomią Komisji ew. zagrożenia. 
Podkreślił, że w tej sprawie chodzi o partycypację społeczną. 
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Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, aby wrócić do tematu 
w listopadzie br. 

Radny Jacek Trochimowicz zwrócił się do radnego Michała Jaśnioka, informując go, że 
na nieodległe posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej została zaproszona mieszkanka 
w celu omówienia swojego problemu. Zapytał, czy radny Jaśniok nie dostrzega tu jakiegoś 
problemu, bo twierdzi, że na posiedzenie może się zalogować każdy, kto jest tym 
zainteresowany. Radny podkreślił, że myśli nie tylko o argumentach przedstawianych przez 
radnego Jaśnioka, ale także o ludziach, którzy coś mogą stracić. 

Radny Michał Jaśniok odpowiedział, że radny Jacek Trochimowicz nie przedstawiał takich 
obaw, kiedy posiedzenia odbywały się w trybie stacjonarnym. Uznał, że nie warto się 
koncentrować na negatywnych aspektach. Przyznał, że obawia się kwestii związanej 
z anonimizacją, ale Komisja nie powinna usztywniać swojego stanowiska. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski wskazał na możliwość, że wskutek 
„otwarcia na świat” Komisja ograniczy partycypację, bo mieszkańcy będą się obawiali 
uczestniczyć w posiedzeniach i przedstawiać swoje sprawy. 

Koordynator projektu Gliwice OdNowa wskazał, że jest możliwe czasowe wykluczenie 
gościa z posiedzenia przez administratora. 

Radny Michał Jaśniok uznał, że Komisja nie ma do tego prawa. 

Brak dalszych głosów ze strony radnych. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie obrad. 

(***) 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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