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BR.0012.2.16.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 17 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) 

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

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

2) Petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie uhonorowania 
Kornela Morawieckiego. 

3) Skarga na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11. 

4) Projekty uchwał na wniosek Komisji. 

5) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wziął koordynator projektu Gliwice OdNowa. 

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

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przekazał, że Prezydent Miasta udzielił 
odpowiedzi Stowarzyszeniu, informując, że petycja została rozpatrzona pozytywnie z racji 
zbieżności z planami miasta dot. modernizacji. Zapytał następnie radnych, jakie mają 
opinie na temat dalszego procedowania w tej sprawie i czy uważają za zasadne skierowanie 
apelu do Prezydenta. 

Radny Michał Jaśniok uznał, że ważny jest rezultat i trudno apelować, skoro Prezydent 
Miasta zadeklarował przeprowadzenie modernizacji Kąpieliska. Petycja stała się, zdaniem 
radnego, bezprzedmiotowa. 

Radny Adam Majgier zgodził się z przedmówcą, wskazując, że w budżecie miasta zostały 
ujęte środki na modernizację. Sprawę powinno się pozostawić do załatwienia Prezydentowi. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski uznał, że Komisja może przegłosować 
swoje stanowisko w sprawie petycji. Radni otrzymali już potrzebne informacje. Nie udało 
się odbyć wizyty na terenie Kąpieliska, jednak, zdaniem Przewodniczącego, sprawę można 
zakończyć na tym posiedzeniu.  

Przewodniczący Komisji zaproponował negatywne rozpatrzenie petycji, ponieważ stała się 
ona bezprzedmiotowa. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
przygotuje na najbliższą sesję projekt uchwały w sprawie odrzucenia petycji. 
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Ad 2) Petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie uhonorowania 
Kornela Morawieckiego (BR.0012.12.14.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał sprawę i otworzył dyskusję 
na jej temat. 

Radny Michał Jaśniok uznał, że spory polityczne w tej sprawie są niepotrzebne. Radny 
wyjaśnił, że popiera przyjęcie praktyki, że honorowane w taki sposób są osoby związane 
z Gliwicami lub odnoszące sukcesy międzynarodowe. Uhonorowanie takiej osoby powinno 
się odbyć nie wcześniej niż 10 lat od jej śmierci. Radny zaproponował wyrażenie opinii 
negatywnej na temat petycji, ze względu na brak związków Kornela Morawieckiego 
z miastem. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że w piśmie Zastępcy 
Prezydenta Miasta została sformułowana podobna opinia. Przewodniczący zgodził się ze 
stanowiskiem radnego Michała Jaśnioka, że nie chodzi o sprzeciw wobec osoby, a o jej brak 
związku z Gliwicami. 

Radny Adam Majgier zaproponował, aby zwrócić się do Komisji Dialogu Społecznego 
o stworzenie regulaminu honorowania osób nazewnictwem przestrzeni publicznych, 
ponieważ tego typu petycje mogą się w przyszłości powtarzać. Dodał, że Kornel Morawiecki 
nie miał związków z Gliwicami, wywodzi się z Solidarności Walczącej. Radny dodał, że jego 
klub jeszcze o tym nie dyskutował, ale on sam, na chwilę obecną, będzie głosował „za” 
uhonorowaniem K. Morawieckiego. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował radnym zwrócenie się 
o dodatkową opinię, jeśli uznają to za właściwe. 

Komisja nie widzi potrzeby zwracania się o dodatkową opinię. 

Radny Michał Jaśniok zaproponował, by dać Klubowi Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
więcej czasu, skoro jeszcze nie obradował nad tą sprawą. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że termin rozpatrzenia 
sprawy upływa 8 grudnia br. i poprosił radnego Adama Majgiera o ustosunkowanie się do 
propozycji radnego Michał Jaśnioka. 

Radny Adam Majgier uznał, że projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji powinien 
zostać skierowany na najbliższą sesję. Zapewnił również, że jego klub nie będzie wchodził 
w dyskusję polityczną w tej sprawie. 

W związku z powyższym, Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował 
przyjęcie stanowiska w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji. 

Wynik głosowania: 4 radnych za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja skieruje 
na najbliższą sesję Rady Miasta projekt uchwały w sprawie odrzucenia petycji. 

Ad 3) Skarga na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 (w sprawie 
BR.0012.12.17.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski oddał głos radnemu Gabrielowi 
Bodziochowi, proponując, by wstępnie omówić sprawę i powrócić do niej na kolejnych 
posiedzeniach. 

Radny Gabriel Bodzioch zreferował skargę na podstawie przekazanych Komisji 
dokumentów. Skarga dotyczy kaloryczności posiłków oraz dostępu dzieci przedszkolnych 
do wody. Została przekazana do Rady Miasta przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. 
Załącznikiem do skargi jest korespondencja między skarżącą a Dyrektorem placówki. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski podziękował za omówienie sprawy 
i poprosił o zaplanowanie dalszych prac nad skargą, ponieważ Komisji nie uda się 
wprowadzić projektu uchwały w tej sprawie na najbliższą sesję. 
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Radny Gabriel Bodzioch zaproponował, aby na jedno z kolejnych posiedzeń zaprosić 
skarżącą i zapytać, czy od czasu złożenia skargi sytuacja, w jej ocenie, się zmieniła. 

Radny Adam Majgier zgodził się z przedmówcą. 

Radny Jacek Trochimowicz poinformował, że znany jest mu, z osobistego 
doświadczenia, problem posiłków w przedszkolach. Stwierdził, że rozpatrywana przez 
Komisję kwestia powinna dotyczyć tego, czy Dyrektor przedszkola przestrzega określonych 
założeń, a nie wyobraża sobie, by było inaczej. Chodzi o przestrzeganie przepisów, 
natomiast reszta to sprawy organizacyjne realizowane w placówce. Radny uznał, że 
skarżącą można wysłuchać, ale niezależnie od jej opinii, sednem sprawy jest to, czy 
placówka działa zgodnie z przepisami, a nie rozstrzyganie, czy dzieci są głodne. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zastanowił się, czy nie lepiej byłoby 
najpierw spotkać się z Naczelnikiem Wydziału Edukacji. 

Radny Leszek Curyło zaproponował, by posiedzenie rozpocząć od wysłuchania skarżącej, 
a potem porozmawiać z Naczelnikiem. 

Komisja ustaliła, że zaprosi skarżącą na posiedzenie w dn. 7 grudnia br. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zapytał, czy niezależnie od posiedzenia, 
Komisja chciałaby wystąpić o opinię prawną, co należy do właściwości Rady Miasta w tej 
sprawie. 

Komisja poparła wystąpienie o opinię prawną.  

Ad 4) Projekty uchwał na wniosek Komisji. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
zostały przygotowane projekty uchwał w sprawie: 

a) stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na prezesa jednego z gliwickich 
Stowarzyszeń (w sprawie BR.0012.12.13.2020, kor. nr UM.750954.2020). 

Skarżący w międzyczasie złożył pismo z dnia 9 listopada 2020 r. (w aktach sprawy, kor. nr 
UM.1074902.2020) – Komisja zapoznała się. 

b) stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji w sprawie ul. Wichrowe Wzgórze 
(w sprawie BR.0012.12.19.2020, kor. nr UM.877287.2020). 

Ad 5) Sprawy bieżące. 

Ustalono tryb postępowania w następujących sprawach: 

a) Petycja w sprawie zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami 
(w sprawie BR.0012.12.20.2020, kor. nr UM.993494.2020) – Komisja wystąpiła 
o opinię do Komisji Gospodarki Komunalnej i czeka na jej wpływ. 

b) Petycja Stowarzyszenia Zdrowe Miasto w sprawie budowy zbiornika 
przeciwpowodziowego na terenie tzw. Wilczych Dołów (w sprawie 
BR.0012.12.18.2020, kor. nr UM.883874.2020) – Komisja oczekuje na opinię 
prawną. Sprawa zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu. 

c) Petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie nagrywania i udostępniania 
przebiegu posiedzeń (w sprawie BR.0012.12.15.2020, kor. nr UM.831977.2020) – 
Komisja postanowiła zaprosić na posiedzenie w dn. 30 listopada br. Inspektora Ochrony 
Danych oraz Naczelnika Biura Rady Miasta. 
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d) Skarga na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie zwrotu uchwały 
wspólnoty mieszkaniowej (w sprawie BR.0012.12.21.2020, kor. 
nr UM.1056268.2020) – Komisja powróci do sprawy na kolejnych posiedzeniach. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Projekt budżetu miasta na 2021 r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej – w 
najbliższym czasie Komisja Budżetu i Finansów skieruje prośbę do komisji branżowych 
o wyrażenie opinii – Komisja zapoznała się. 

b) Skarga w sprawie zablokowania zasiłku stałego oraz przyznanego ciepłego posiłku (w 
załączeniu, kor. nr UM.1054887.2020) – Komisja zapoznała się. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że jest to skarga w trybie 
art. 234 KPA (skarga w toku postępowania), leżąca poza kompetencjami Rady Miasta, która 
zostanie rozpatrzona przez Prezydenta Miasta. Pismo zostało przekazane Komisji do 
wiadomości. 

(***) 

Terminy kolejnych posiedzeń Komisji ustalono na 30 listopada oraz 7 grudnia br. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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