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BR.0012.1.14.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 3 listopada 2021 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 z późn. 

zm.) 

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

1) Skargi i petycje mieszkańców. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

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. 

a) Petycja w interesie publicznym w sprawie podjęcia uchwały w sprawie 
przeciwdziałania działaniom dyskryminacyjnym i dzielenia na kategorie 
ludzi w zależności od poddania się lub nie szczepieniu (w sprawie 
nr BR.0012.12.15.2021, korespondencja nr UM.1038487.2021). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poprosił radnego Michała Jaśnioka 
o zreferowanie sprawy na kolejnym posiedzeniu, którego termin zaproponował na dzień 
8 listopada. Dodał, że termin rozpatrzenia petycji upłynie z dniem 16 grudnia 2021 r. 

Radny Michał Jaśniok potwierdził, że przygotuje się do zreferowania petycji na 
najbliższym posiedzeniu. 

b) Skarga na bezczynność Prezydenta Miasta w sprawie rowu melioracyjnego 
(w sprawie nr BR.0012.12.16.2021, korespondencja 
nr UM.1149509.2021). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, by Komisja poczekała na 
wyjaśnienia Prezydenta Miasta i zajęła się sprawą na kolejnych posiedzeniach. Termin 
rozpatrzenia skargi upływa z dniem 22 listopada 2021 r. 

c) Skarga na działania Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych dot. 
funkcjonowania warsztatów szkolnych (w sprawie nr BR.0012.12.17.2021, 
korespondencja nr UM.1140824.2021). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, by Komisja poczekała na 
wyjaśnienia Prezydenta Miasta i zajęła się sprawą na kolejnych posiedzeniach. Termin 
rozpatrzenia skargi upływa z dniem 19 listopada 2021 r. 
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d) Skarga mieszkańca na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w sprawie wykupu mieszkania przy ul. Nowy Świat (w sprawie 
nr BR.0012.12.11.2021, korespondencja nr UM.630443.2021)  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że Komisja dysponuje 
wyjaśnieniami Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 20 lipca 2021 r. oraz opinią prawną 
w sprawie trybu rozpatrywania skargi (korespondencja nr UM.888842.2021). Zgodnie z tą 
opinią, Komisja nie ma kompetencji do rozpatrywania skargi w zakresie, w jakim orzekał 
sąd i jest związana wydanym przez ten sąd orzeczeniem. Przewodniczący uznał, że warto 
raz jeszcze przeanalizować temat, najlepiej na miejscu, w Urzędzie Miejskim, by móc 
wspólnie przejrzeć obszerną dokumentację sprawy. Po konsultacji z wiceprzewodniczącym 
Komisji Adamem Majgierem, Przewodniczący proponuje, aby na posiedzenie w dniu 
8 listopada zaprosić Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i poprosić o informacje 
o aktualny stan sprawy. Przewodniczący Komisji przypomniał również, że Pani Dyrektor 
gościła już na posiedzeniu Komisji w dniu 28 czerwca br. Dla odświeżenia sobie przebiegu 
dyskusji, radni mogą przypomnieć sobie zapisy z protokołu tego posiedzenia. Skarga 
dotyczy dwóch kwestii – odmowy wejścia z mieszkańcem w stosunek najmu mieszkania; 
w kwestii tej rozstrzygał sąd i Komisja nie będzie się do niej odnosić. Druga kwestia dotyczy 
odmowy sprzedaży mieszkania i na niej Komisja powinna się skupić. Przewodniczący 
Komisji zachęcił także do przypomnienia sobie zapisów uchwały w sprawie zasad sprzedaży 
nieruchomości należących do miasta oraz Kodeksu cywilnego. Poinformował, że do Komisji 
wpłynął wniosek pełnomocniczki skarżącego z dnia 18 października 2021 r. 
o przyspieszenie rozpoznania skargi (korespondencja nr UM.1150265.2021). 
Przewodniczący uznał, że nie należy sprawy przeciągać, w tym przypadku nie ma jednak 
mowy o nieuzasadnionej zwłoce, ponieważ prace cały czas trwają. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku posiedzenia. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Informacje dot. skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w sprawie wycinki drzew 
pod ścieżkę rowerową w rejonie ul. Nowy Świat (w sprawie nr BR.0012.12.13.2021, 
korespondencja nr UM.1069462.2021) – Komisja zapoznała się. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że projekt uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi przygotowuje radny Jacek Trochimowicz. 

b) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.1096183.2021) – Komisja zapoznała się. 

c) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2021 r. (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.1091672.2021) – Komisja zapoznała się. 

(***) 

Komisja bez uwag zatwierdziła protokół posiedzenia w dniu 27 września 2021 r. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 8 listopada 2021 r. (godz. 17.00, 
sala 139 w Urzędzie Miejskim). 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

Protokołowała 
(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski  
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