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BR.0012.2.12.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 3 października 2022 r., godz. 16.00 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Petycje rodziców dzieci w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc 
opieki dla dzieci w wieku do lat trzech w niepublicznych żłobkach. 

2) Skarga w sprawie likwidacji tramwajów w Gliwicach. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Petycje rodziców dzieci w sprawie zmiany wysokości dofinansowania 
miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat trzech w niepublicznych żłobkach 
(w sprawie nr BR.0012.12.8.2022). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował członków Komisji, że 
wpłynęła druga opinia prawna, potwierdzająca, że powinno się petycje pozostawić bez 
rozpatrzenia ze względu na braki formalne niemożliwe do uzupełnienia. Zgodnie z tą 
i wcześniejszą opinią prawną został przygotowany projekt uchwały, uwzględniający osiem 
petycji, w tym ostatnią, jaka wpłynęła. 

Przewodniczący Komisji zapytał, kto z radnych jest za pozostawieniem petycji bez 
rozpatrzenia ze względu na braki formalne i wniesieniem projektu uchwały w tej sprawie 
na najbliższą sesję. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła 
stanowisko w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia i wniesienia projektu uchwały 
na sesję Rady Miasta w dniu 6 października 2022 r. 

Ad 2) Skarga w sprawie likwidacji tramwajów w Gliwicach (w sprawie 
nr BR.0012.12.2.2022). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że Rada Miasta, na wniosek 
Komisji, uznała swój brak właściwości do rozpatrzenia skargi. W rezultacie skarga została 
przekazana do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem załatwienia. Z tym 
stanowiskiem Rady Miasta nie zgodził się nadzór prawny Wojewody Śląskiego, który 
unieważnił uchwałę w tej sprawie, uznając, że to Rada jest właściwa do rozpatrzenia 
przedmiotowej skargi. Komisja, opierając się na opinii prawnej, postanowiła uznać skargę 
za bezprzedmiotową.  

Przewodniczący Komisji odczytał przygotowany przez radnego Michała Jaśnioka projekt 
uchwały, a radny zreferował sprawę i przesłanki przemawiające za uznaniem skargi za 
bezprzedmiotową. 

Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie projektu uchwały w przedstawionym 
kształcie i wniesienie go do porządku sesji w dniu 6 października 2022 r. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła 
stanowisko w sprawie uznania skargi za bezprzedmiotową i wniesienia projektu uchwały 
na sesję Rady Miasta w dniu 6 października 2022 r. 
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Ad 3) Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, aby sprawy bieżące 
Komisja przeanalizowała na kolejnym posiedzeniu. 

Radni bez uwag przyjęli propozycję Przewodniczącego Komisji. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 24 października 2022 r. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski  
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