BR.0012.1.4.2021

Protokół posiedzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 1 marca 2021 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn.
zm.)

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał
zebranych przed monitorami komputerów radnych oraz gościa i zaproponował przyjęcie
następującego porządku obrad:
1) Skargi i petycje mieszkańców.
2) Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
W posiedzeniu udział wziął koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych.
Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że posiedzenie Komisji może
być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez podmiot
zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na stronie
internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców
przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych danych podczas
omawiania spraw.
Ad 1) Skargi i petycje mieszkańców.
Komisja procedowała w sprawie następujących skarg i petycji:
a) Skarga mieszkanki na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach
(w sprawie nr BR.0012.12.24.2020, kor. nr UM.1154453.2020).
Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że mieszkanka złożyła
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przekazał ją do Wojewody
Śląskiego. Śląski Urząd Wojewódzki przekazał natomiast sprawę do rozpatrzenia do Rady
Miasta Gliwice. Przewodniczący poinformował, że Przewodniczący Rady Miasta, w imieniu
Komisji, wystosował zaproszenie dla skarżącej na posiedzenie, jednak do chwili obecnej
nie wpłynęło potwierdzenie odbioru ani żadna inna informacja od mieszkanki. Z tego
powodu Przewodniczący zaproponował, by odłożyć omawianie sprawy na posiedzenie
w dniu 15 marca br. Przypomniał następnie historię sprawy, a także opinię prawną, jaka
wpłynęła w odpowiedzi na pismo Komisji. Radca prawny zaznaczył, że skarga jest
wielowątkowa i dotyka dwóch aspektów: poprawności (zgodności z prawem) wydawanych
przez OPS rozstrzygnięć w zakresie świadczeń skarżącej oraz podejścia pracowników OPS
do spraw skarżącej. W tym drugim aspekcie Rada Miasta jest właściwa do rozpatrzenia
skargi.
Wobec braku uwag ze strony radnych, Komisja powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu
w dniu 15 marca br.
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b) Trzy jednobrzmiące petycje mieszkańców w sprawie uzyskania gwarancji
od Rządu RP i producentów szczepionek na SARS-CoV, że poniosą prawne
i finansowe koszty wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w
sprawie nr BR.0012.12.25.2020).
c) Osiem petycji mieszkańców o tej samej treści w sprawie „przyjęcia uchwały
sprzeciwiającej się ewentualnemu segregowaniu ludzi i poddawaniu ich
eksperymentom medycznym” (w sprawie nr BR.0012.12.25.2020).
Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że Komisja wystąpiła
z prośbą o opinię prawną w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia petycji
w ramach pierwszej grupy (pkt b) i otrzymała odpowiedź, że sprawa opisana w petycjach
nie mieści się w kompetencjach Rady Miasta Gliwice. Petycje należy przekazać do Rady
Ministrów RP w trybie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach. Przewodniczący zaproponował, aby
zwrócić się do radcy z prośbą o doprecyzowanie, czy opinia jest właściwa dla obu grup
(także petycji w ramach punktu c), a także, czy można zastosować tryb petycji
wielokrotnej.
Radni nie zgłosili uwag do propozycji Przewodniczącego. Komisja powróci do omawiania
sprawy na kolejnym posiedzeniu. Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie
porządku obrad.
Ad 2) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi pismami:
a) Petycja w sprawie pakietu profilaktycznego (w załączeniu, kor. nr UM.265132.2021)
oraz wycofanie petycji w tej sprawie (w załączeniu, kor. nr UM.315991.2021).
b) Pismo mieszkańca w sprawie braku odpowiedzi ze strony Rady Miasta wraz
z wyjaśnieniami Naczelnika Biura Prezydenta Miasta (w sprawie nr BR.0012.3.2021, kor.
nr UM.191742.2021).
Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że Komisja zapoznała się
z poprzednim pismem mieszkańca z dn. 2 listopada 2020 r. Zostało ono zakwalifikowane
jako skarga w trybie art. 234 Kpa (skarga w trakcie postępowania) i przekazane do
rozpatrzenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. Przewodniczący Komisji
zaproponował, aby Komisja przygotowała pismo do mieszkańca z wyjaśnieniem trybu
postępowania i informacją o powodach nierozpatrzenia skargi przez Radę Miasta, do której
pisał mieszkaniec.
c) Odpowiedź na skargę w sprawie nierozpatrzenia sprawy powołania kontrolera jakości
i kontaktu z mieszkańcami ds. transportu publicznego, do wiadomości Komisji
(w załączeniu, kor. nr UM.316845.2021).
d) Poparcie posłanki Wandy Nowickiej w sprawie inicjatywy nadania nazwy placowi „Plac
Praw Kobiet” (w załączeniu, kor. nr UM.280040.2021).
Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że Biuro Prezydenta Miasta
wysłało wezwanie do uzupełnienia petycji o pełnomocnictwo. Petycja nie została na razie
przekazana do Rady Miasta, gdyż czeka na uzupełnienie braków formalnych.
Przewodniczący Komisji przypomniał następnie, że na najbliższą sesję Rady Miasta Komisja
planuje przedłożyć dwa projekty uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 14.
2) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wysokości bonifikaty
udzielanej przy sprzedaży dawnych mieszkań zakładowych.
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Oba projekty są w trakcie przygotowywania.
Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad.
(***)
Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 15 marca 2021 r. (godz. 16.00).
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Protokołowała
(-) Marta Stradomska
Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
(-) Paweł Wróblewski
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