
 

 

 

 
  

 
   

        
        

           

   

       

   
 

         
                

             
         

            
        

         

  

          
        

  

        
       

          
              

     

         
              

 

      

             
          
  

BR.0012.2.7.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 6 czerwca 2022 r., godz. 16.30 

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

1) Opinia w sprawie Raportu o Stanie Miasta za 2021 r. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Opinia w  sprawie Raportu o Stanie Miasta za 2021 r. (w sprawie  
BR.0012.12.6.2022). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że dokument wpłynął w dniu 

24 maja 2022 r. i zapytał, czy radni mają jakieś pytania lub uwagi go dotyczące. W związku 

z brakiem pytań i uwag, Przewodniczący Komisji zapytał, kto z radnych jest za pozytywną 

opinią do Raportu o Stanie Miasta za 2021 r. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja zaopiniowała 

pozytywnie Raport o Stanie Miasta za 2021 r. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

a) Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej i Prezesa Zarządu Budynków Miejskich II TBS (w sprawie 
nr BR.0012.12.3.2022). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że projekt uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi jest w przygotowaniu. 

b) Skarga na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie nieudzielenia 
odpowiedzi na pismo z dnia 7 lutego 2022 r. wraz z korespondencją podtrzymującą tę 
skargę (w sprawie nr BR.0012.12.4.2022). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że projekt uchwały został 
przygotowany i znalazł się w porządku obrad Rady Miasta w dniu 9 czerwca 2022 r. 

(***) 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

c) Petycja złożona przez rodziców i uczniów klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr  5  w  Gliwicach  (w załączeniu, korespondencja 

nr UM.629148.2022). 
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d) Pismo mieszkanki w sprawie budowy ekranów akustycznych (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.637983.2022). 

(***) 

Komisja zatwierdziła protokoły posiedzeń w dniach 28 lutego oraz 25 kwietnia 2022 r. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 20 czerwca 2022 r. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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