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BR.0012.2.12.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 14 września 2020 r., godz. 17.00 

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 gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Petycja Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice w sprawie modernizacji 
Kąpieliska Leśnego. 

2) Skarga na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 

3) Skarga na prezesa jednego z gliwickich stowarzyszeń. 

4) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli: Dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (MZUK) 
Tadeusz Mazur, przedstawiciele Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice oraz projektu 
Gliwice OdNowa. 

Przed rozpoczęciem obradowania, Przewodniczący poprosił członków Komisji 
o przestrzeganie obowiązku ochrony danych osobowych. 

Ad 1) Petycja Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice w sprawie modernizacji 
Kąpieliska Leśnego (w sprawie BR.0012.12.12.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski podziękował Dyrektorowi Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych za obecność na posiedzeniu i poprosił go o przedstawienie 
informacji na temat funkcjonowania Kąpieliska Leśnego.  

Dyrektor MZUK Tadeusz Mazur przypomniał historię obiektu, informując, że po 
przejęciu przez MZUK jednostki miejskiej TUR Gliwice – Centrum Sportu i Wypoczynku 
zorganizowany został przetarg na dzierżawę Kąpieliska Leśnego. W 2018 r. została zawarta 
z zarządcą nowa umowa na okres 10 lat (do września 2028 r.). Obowiązkiem dzierżawcy 
jest utrzymywanie obiektu w niepogorszonym stanie. Kąpielisko jest na bieżąco 
kontrolowane przez Sanepid, wyniki badań wody dopuszczają je do użytkowania. Wspólnie 
z dzierżawcą, MZUK rozpatrywał w ubiegłym roku temat budowy stacji uzdatniania wody 
i w tym roku przewiduje się zawarcie umowy na wykonanie projektu. Wartość zadania jest 
szacowana na ok. 3 miliony zł, a zostało ono przewidziane do realizacji na przyszły rok. 
Dyrektor MZUK poinformował następnie o wykonanych pracach: w latach 2014-2015 
przeprowadzono pogłębienie zbiorników retencyjnych (koszt ok. 150 tysięcy zł), w 2017 r. 
zrealizowano przebudowę ogrodzenia wokół niecek. Dzierżawca z własnych środków 
zakupił atrakcje wodne, takie jak zjeżdżalnia oraz dmuchawce. Co roku Sanepid bada 
infrastrukturę obiektu, również w 2020 r., a inspektorzy nie wnieśli zastrzeżeń do 
sanitariatów. Spełniają one obowiązujące wymogi. Zdaniem Dyrektora MZUK, najpierw 
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należy wydatkować środki na wypełnienie wymagań dotyczących wody. MZUK planuje 
również, wspólnie z dzierżawcą, dokonać nasadzeń zieleni, we współpracy z architektem 
krajobrazu.  

Radny Adam Majgier zapytał, czy Sanepid miał jakieś zastrzeżenia. 

Dyrektor MZUK Tadeusz Mazur poinformował, że przeprowadzono kompleksową 
kontrolę niecki, szatni itp. i Sanepid nie wniósł uwag. Badał również jakość wody podczas 
niezapowiedzianych wizyt. Oprócz tego, dzierżawca przeprowadza takie badania na 
bieżąco. Sanepid dopuszcza działalność obiektu ze względu na wodę i nie stosuje się tu 
dopuszczania warunkowego. Inwestycje trzeba, zdaniem Dyrektora, przeprowadzić, jednak 
w pierwszej kolejności należy wybudować stację uzdatniania wody. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zwrócił uwagę, w kontekście złożonej 
petycji, że miasto planuje modernizację Kąpieliska. 

Dyrektor MZUK Tadeusz Mazur poinformował, że planowana jest budowa stacji 
uzdatniania między trzecią a czwartą niecką. Planowana jest również przebudowa 
rurociągów tłocznych, tzw. sięgaczy. Ma to wszystko spowodować, że 100% wody 
w nieckach będzie filtrowane. W kolejnych etapach można przystąpić do modernizacji 
sanitariatów. Planowane jest również uszczelnienie samych niecek (struktura betonu). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zapytał przedstawicieli podmiotu 
składającego petycję, czy otrzymali już informację od Prezydenta Miasta w sprawie 
swojego wystąpienia. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice wyjaśnił, że termin udzielenia 
odpowiedzi na petycję wynosi 3 miesiące i spodziewa się odpowiedzi z końcem tego okresu. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski wskazał, że decyzję w tej sprawie może 
podjąć Prezydent Miasta, więc członkowie Komisji chętnie poznają jego stanowisko. 
Poinformował, że osobiście uważa, iż modernizacja obiektu jest konieczna. 

Dyrektor MZUK Tadeusz Mazur wyjaśnił, że zdawano sobie sprawę, że pewne inwestycje 
są potrzebne i zaczęto je planować przed wpływem petycji. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice wskazał, że petycja nie 
dotyczy realizacji obowiązków właściciela, zapewniających funkcjonowanie obiektu, ale 
poprawy jakości. Toalety są, jego zdaniem, poniżej krytyki, co komentują odwiedzający. 
Były one remontowane 24 lata temu. Gość podziękował przy okazji radnej Agnieszce 
Filipkowskiej, dzięki wsparciu której wykonano ogrodzenie dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Zwrócił uwagę, że dzierżawca ostrożnie podchodzi do dużych wkładów 
finansowych, ponieważ nie wie, czy po 2028 r. nadal będzie dzierżawcą obiektu. Wskazał, 
że Stowarzyszeniu Młodzi Aktywni Gliwice zależy na uatrakcyjnieniu obiektu. 

Dyrektor MZUK Tadeusz Mazur nie zgodził się z tak surową oceną stanu toalet i zaprosił 
radnych, żeby na miejscu sami go ocenili. Spełniają one standardy. Dodał, że zapewnianie 
atrakcji leży po stronie dzierżawcy, który czerpie zyski z dzierżawy. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że radny Gabriel Bodzioch 
jest zainteresowany informacją, jakie są obowiązki dzierżawcy, prosi więc o udostępnienie 
tej informacji. 

Radny Jacek Trochimowicz poinformował, że nie wątpi w postulaty Stowarzyszenia, 
jednak warto dyskutować o faktach, a nie o opiniach w internecie. Radny wyjaśnił, że 
chętnie uda się z wizją na teren obiektu, być może wspólnie z Komisją Gospodarki 
Komunalnej. Radny zwrócił uwagę na wypowiedź Dyrektora MZUK, który poinformował, że 
po wykonaniu stacji uzdatniania będzie się można zająć sanitariatami, czy też nieckami. 
To są działania inwestycyjne, a nie tylko zapewniające działanie obiektu. Uznał, że budżet 
miasta nie jest „z gumy”, zwłaszcza w tym roku, kiedy trwa pandemia. Obecnie pieniądze 
trzeba liczyć jeszcze bardziej rozważnie. Radny wyjaśnił, że skłania się ku stanowisku, że 
petycja jest zasadna, ale w zrównoważonym procesie administracyjno-inwestycyjnym. 
Zdaniem radnego, warto zobaczyć obiekt i zastanowić się nad tempem działań. 
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Radny Gabriel Bodzioch zwrócił uwagę na słowa, które padły w trakcie dyskusji, jakoby 
dzierżawca nie chciał ponosić dużych nakładów, a do końca umowy pozostało jednak 8 lat. 
Zdaniem radnego, jeśli miasto zobaczy zaangażowanie dzierżawcy, podpisze z nim kolejną 
umowę. 

Radny Michał Jaśniok wskazał, że petycja mówi o modernizacji i unowocześnieniu, 
a także podniesieniu walorów estetycznych i użytkowych. Zapytał Dyrektora MZUK, które 
z tych działań mieściłyby się w kategorii modernizacji. 

Dyrektor MZUK Tadeusz Mazur wskazał na stację uzdatniania wody oraz filtry. Dodał, 
że obecnie obiekt prezentuje poziom techniczny z lat 90 ub. wieku. Nowa stacja polepszy 
jakość wody i ułatwi pracę obsługi. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zapytał, czy wypowiedzi Dyrektora MZUK 
należy interpretować w taki sposób, że bez przeprowadzenia ww. inwestycji nie ma sensu 
wykonywać innych remontów. 

Dyrektor MZUK Tadeusz Mazur wyjaśnił, że tak właśnie uważa. Te inwestycje pozwolą 
funkcjonować obiektowi. Dyrektor nie wyklucza remontu sanitariatów, musi jednak ważyć 
priorytety. W pierwszej kolejności jest nim jakość wody. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski wskazał, iż w petycji nie ma oczekiwania, 
aby wszystkie prace wykonać na raz. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice poinformował, że autorom 
petycji nie zależy, by modernizacja odbyła się teraz. Uznał, że wizja lokalna jest dobrym 
pomysłem, a podczas wizyty można się zastanowić, jakie prace wykonać w pierwszej 
kolejności. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski uznał, że pomysł zorganizowania 
posiedzenia wyjazdowego na terenie Kąpieliska Leśnego jest dobry. Chciałby się przy okazji 
dowiedzieć, jakie są inne planowane na obiekcie inwestycje. 

Dyrektor MZUK Tadeusz Mazur wskazał, że jego propozycja kolejności zadań to: stacja 
uzdatniania, niecki, sanitariaty, brodzik. Prace powinny zostać wykonane w ciągu 3-4 lat. 
Dodał również, że liczy na dalszą współpracę z dzierżawcą po zakończeniu obecnej umowy. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, zgodnie z sugestią radnego 
Jacka Trochimowicza, aby zorganizować wspólną wizytę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej na terenie Kąpieliska Leśnego w dn. 28 września br. 
(godz. 16.00). 

Dyrektor MZUK Tadeusz Mazur poparł propozycję Przewodniczącego Komisji. Komisja 
wystosuje oficjalne pismo w tej sprawie. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Skarga na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (w sprawie 
BR.0012.12.7.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał sprawę skargi mieszkańca na 
Dyrektora MZUK dot. udzielenia informacji publicznej. Rada Miasta podjęła, na wniosek 
Komisji, uchwałę w sprawie przekazania skargi do załatwienia zgodnie z właściwością do 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, który z kolei przekazał ją do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Dyrektor MZUK uznał skargę mieszkańca, ale ten złożył kolejną, 
ponieważ przekazano mu nieaktualną umowę. Przypomniał, że Rada Miasta rozpatruje 
skargi na kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, ale w sprawach dot. udzielania 
informacji publicznej nie ma kompetencji. 

Dyrektor MZUK Tadeusz Mazur poinformował, że umowa została wysłana do 
skarżącego, ale najprawdopodobniej bez aneksów, z którymi stanowi całość. 
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Radny Gabriel Bodzioch poprosił o umożliwienie skarżącemu udziału w posiedzeniu 
Komisji, by mógł się wypowiedzieć.  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że skarżący może wziąć 
udział w posiedzeniu; obrady są jawne, a terminy ogłaszane w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Dodał, że skarżący napisał pismo w sprawie procedowania w Komisji. Termin 
rozpatrzenia skargi upływa 27 września, więc warto zakończyć prace na najbliższym 
posiedzeniu w dn. 21 września. Do skarżącego zostanie skierowane zaproszenie na 
posiedzenie, a Przewodniczący wyjaśni kwestie, z jakimi zwrócił się skarżący. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie obrad. Przewodniczący podziękował 
Dyrektorowi MZUK za udział w posiedzeniu. 

Ad 3) Skarga na prezesa jednego z gliwickich stowarzyszeń (w sprawie 
BR.0012.12.13.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał sprawę i poinformował, że 
drogą elektroniczną otrzymał od skarżącego dodatkowe materiały dot. opisywanej sprawy. 
Korespondencję przekazał do Biura Rady Miasta w celu zadekretowania przez 
Przewodniczącego Rady Miasta. Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wystąpić do 
radcy prawnego z prośbą o opinię, czy, w związku z wpływem nowych informacji od 
skarżącego, podtrzymuje swoją opinię o braku właściwości Rady Miasta do rozpatrzenia tej 
skargi. 

Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do propozycji. 

Ad 4) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Pismo skarżącego dot. sposobu rozpatrzenia skargi na Dyrektora MZUK (w sprawie 
BR.0012.12.7.2020, kor. nr UM.733127.2020) – mieszkaniec zostanie zaproszony na 
posiedzenie i zostanie mu udzielona odpowiedź na jego pytania. 

b) Pismo koordynatora projektu Gliwice OdNowa w sprawie udziału w posiedzeniach 
zdalnych komisji Rady Miasta i udostępnianiu retransmisji (w załączeniu, kor. nr 
UM.800160.2020). 

Radny Michał Jaśniok poinformował, że popiera pomysł, jednak z tego pisma ktoś 
mógłby wyczytać, że przedstawiciel projektu bierze udział w posiedzeniu [uczestnik 
widoczny w MS Teams jako „Gliwice OdNowa nagrywanie”]. Poprosił następnie 
Przewodniczącego Komisji, aby zapytał, czy przedstawiciel projektu faktycznie jest obecny. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski wywołał uczestnika – bez odzewu. 
Stwierdził, że niedawno się skończyło posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony 
Środowiska, w którym gość, być może, brał udział. 

Koordynator Projektu Gliwice OdNowa zabrał głos i poinformował, że kończy 
montować materiał wideo z posiedzenia tej Komisji do internetu.  

Ustalono tryb postępowania w następujących sprawach: 

a) Petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin o podjęcie uchwały w sprawie 
samorządowej karty praw rodzin (w sprawie BR.0012.12.7.2020, kor. 
nr UM.733127.2020) – projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji jest w trakcie 
przygotowywania. 
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b) Petycja przedsiębiorców z branży rekreacyjnej o podjęcie działań legislacyjnych 
i administracyjnych w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym 
negatywnymi skutkami gospodarczymi wprowadzenia stanu epidemii (w sprawie 
BR.0012.12.4.2020, kor. nr UM.431301.2020) – Komisja zaprosiła gości na dzień 
21 września w celu omówienia sprawy. 

Radny Michał Jaśniok przypomniał, że członkowie Komisji dyskutowali ostatnio 
o specyfice posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na których omawiane są sprawy 
mieszkańców. Zwrócił uwagę, że koordynator projektu Gliwice OdNowa nagrywa 
posiedzenie, ale nie był na nim obecny, więc nie wiedział, co może się nagrać. Uznał, że 
obecność na posiedzeniu stowarzyszenia, logowanie się do wideokonferencji jako 
stowarzyszenie, a nie osoba fizyczna to nowość. Radny zaproponował, aby w przyszłości 
powrócić do tego tematu. 

Drugi przedstawiciel projektu Gliwice OdNowa poprosił o głos i wskazał, że przepisy 
prawa nie zakazują nagrywania posiedzeń. To, o czym wspomniał radny Michał Jaśniok ma 
znaczenie w kontekście publikowania materiałów. Koordynatorzy projektu mają tego 
świadomość i uważają na ew. dane osobowe. Zaproponował rozwiązanie, że podczas 
nagrywania dwóch posiedzeń Komisji koordynatorzy wpiszą w trakcie logowania do 
wideokonferencji dwa nazwiska przedstawicieli projektu. Dodał, że celem projektu jest, aby 
cała praca Rady Miasta, od posiedzeń Komisji do sesji, była widoczna dla mieszkańców. 

Radny Michał Jaśniok podziękował za wyjaśnienie, dzięki któremu Komisja dowiedziała 
się, że na posiedzeniu Komisji obecna jest także kolejna osoba. 

Drugi przedstawiciel projektu Gliwice OdNowa wskazał, iż nie jest rolą radnego 
utrudnianie obywatelom udziału w posiedzeniu. 

Radny Michał Jaśniok wyjaśnił, że nie stara się tego robić. Za dobry pomysł uznał 
wpisywanie nazwisk osób reprezentujących projekt. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zapewnił, że radni szanują jawność, 
jednak zawsze informują, że na posiedzeniach poruszane są sprawy mieszkańców i należy 
chronić ich dane. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice poinformował, że 
stowarzyszenie, które reprezentuje, złożyło wiele petycji i dobrze by było, gdyby linki do 
posiedzeń Komisji były dostępne, a także, by w Biuletynie Informacji Publicznej widniała 
informacja na temat zaplanowanych do omówienia spraw. Uznał także, że posiedzenia nie 
mogą być anonimizowane. 

Radny Michał Jaśniok poinformował, że w dokumentach przekazanych Komisji pojawiają 
się dane mieszkańców, a ktoś z radnych mógłby je przypadkowo wyświetlić na ekranie. 
Poprosił, aby brać tę kwestię pod uwagę. 

Po wyczerpaniu listy dyskutantów, zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 21 września br. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 
(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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