
 

 

 

 
  

 
   

          
      

   
    

 

        
         

  

         
    

   

       

        
           

        
         

           
  

      
     

    

         
 

           
          

          
            

          
         

           
          

            
          

           
    

           
         

         

BR.0012.1.11.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 6 września 2021 r., godz. 16.30 

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) Skarga na prezesa Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego dot. nielegalnego podnajmu mieszkania. 

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) Skarga na prezesa Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego dot. nielegalnego podnajmu mieszkania (w sprawie 
nr BR.0012.12.12.2021, korespondencja nr UM.753754.2021). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że rozpatrzenie tej skargi 
leży poza kompetencjami Rady Miasta, ponieważ jest to skarga na prezesa spółki prawa  
handlowego. Skarga została przekazana do Rady Miasta Gliwice przez Śląski Urząd 
Wojewódzki, który uznał ją za skargę na dyrektora jednostki organizacyjnej miasta. 
Przewodniczący zaproponował przyjęcie na bieżącym posiedzeniu stanowiska w tej sprawie 
i przygotowanie projektu uchwały, na mocy której skarga będzie mogła zostać przekazana 
do rozpatrzenia według właściwości przez  radę  nadzorczą  spółki  ZBM  I  TBS.  
Przewodniczący zaproponował, by przygotowany projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
braku właściwości do rozpatrzenia skargi został wprowadzony na sesję Rady Miasta 
w dn. 9 września br. w drodze rozszerzenia porządku obrad. 

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, czy radni mają jakieś uwagi i pytania dotyczące 
sprawy.  W związku  z brakiem  pytań,  Przewodniczący zapytał,  kto  z  radnych  jest  za  
uznaniem skargi za pozostającą poza właściwością Rady Miasta i przygotowaniem projektu 
uchwały w tej sprawie. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła 
stanowisko jw. i przygotuje projekt uchwały w tej sprawie. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku posiedzenia. 
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Ad 2) Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że Komisja jest w trakcie 
analizowania kilku skarg oraz petycji, ale zaproponował, by zająć się nimi na kolejnym 
posiedzeniu. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Skarga na uchwałę nr XVII/337/2021 o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody  

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty (w załączeniu, korespondencja nr UM.848299.2021) – Komisja zapoznała 

się. 

b) Sprawozdanie z realizacji zadań na terenie Nadzoru Wodnego (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.781210.2021) – Komisja zapoznała się. 

c) Zestawienie skarg,  wniosków  i petycji  za II  kwartał 2021  r. (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.807853.20210) – Komisja zapoznała się. 

d) Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r. 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.928413.2021) – Komisja zapoznała się. 

e) Oferta szkolenia, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.950700.2021) – Komisja zapoznała się. 

Komisja bez uwag zatwierdziła protokoły posiedzeń w dniach: 10 i 24 maja, 7, 21 i 28 

czerwca 2021 r. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 13 września 2021 r. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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