
 

 

 

 
  

 
    

          
      

   
    

        
        

            
    

          

          
   

   

       

        
           

        
         

           
  

      

          
        

    

        
        

       
             

         

            
          

    

         
          

         
          

          
         

         
        

BR.0012.1.17.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 6 grudnia 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 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) 

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

1) Petycja w interesie publicznym – propozycja uchwały Rady Miasta w sprawie 
równego traktowania i szczepień. 

2) Skarga na bezczynność Prezydenta Miasta w sprawie rowu melioracyjnego. 

3) Skarga na działania Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w sprawie 
funkcjonowania warsztatów szkolnych. 

4) 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. 

W posiedzeniu udział wzięła przedstawicielka Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Petycja w interesie publicznym – propozycja uchwały Rady Miasta 
w sprawie równego traktowania i szczepień (w sprawie nr BR.0012.12.15.2021, 
korespondencja nr UM.1038487.2021). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że składający petycję 
proponuje podjęcie uchwały, której projekt załączył do petycji, a która dotyczy przyjęcia 
zakazu działań dyskryminujących osoby niezaszczepione. Przewodniczący zaproponował, 
aby petycję rozpatrzyć na bieżącym posiedzeniu, chyba że radni uznają, że potrzebne są 
dodatkowe informacje. Przewodniczący otworzył dyskusję i poprosił radnych o uwagi. 

Radny Adam Majgier zapytał, czy wiadomo coś o fundacji, którą reprezentuje osoba 
składająca petycję. Radny zapytał również, czy petycja o takiej treści została przesłana 
również do innych samorządów. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował przedmówcę, że nie zbierał 
informacji na temat tej fundacji, wie jedynie, że nie jest to podmiot, który ma siedzibę 
w Gliwicach. Zdaniem Przewodniczącego, nie jest wykluczone, że przedmiotowa petycja 
została wniesiona systemowo do wielu samorządów. Przewodniczący Komisji uznał, że nie 
jest sprawą Rady Miasta uchwalanie tego typu apeli, ponieważ zarządzaniem Narodowym 
Programem Szczepień zajmuje się Rada Ministrów. Jednocześnie Przewodniczący nie 
uważa, że petycję powinno się rozpatrzyć pozytywnie. Podsumowując, Przewodniczący 
zaproponował odrzucenie petycji, ponieważ sprawą zajmuje się rząd. 
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Radny Adam Majgier stwierdził, że w takiej sytuacji petycję można przekazać do  
rozpatrzenia rządu lub właściwego ministerstwa. Uznał, że odrzucenie petycji będzie 
oznaczało, że Rada Miasta się z nią nie zgadza. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski wyjaśnił, że petycja została przekazana 
do Rady Miasta, ponieważ wnoszący oczekuje, że podejmie ona zaproponowaną uchwałę. 
Przewodniczący uważa natomiast, że Rada nie powinna ingerować w kwestię szczepień, 
ponieważ zajmuje się nią rząd. Ponowił deklarację, że popiera odrzucenie tej petycji. 

Radny Adam Majgier zapytał, czy w uzasadnieniu do uchwały w sprawie rozpatrzenia 
petycji zostałyby opisane przyczyny takiego rozstrzygnięcia i wskazanie, że nie stoją za 
nim względy merytoryczne. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski uznał, że sprawa jest złożona. Nie 
wiadomo, jakie przepisy wejdą w życie w najbliższych dniach, ale można obserwować, co 
się dzieje w szpitalach. Ze względu na osoby niezaszczepione istnieje duże ograniczenie 
w dostępie do szpitali, również dla zaszczepionych lub chorych na inne schorzenia. 
Zaznaczył, że nie obawia się głośno artykułować swojego zdania na ten temat i tego, że 
negatywnie ocenia tego typu petycje. Dodał także, że w uzasadnieniu do projektu uchwały 
zostanie przestawione stanowisko całej Komisji. 
Przewodniczący Komisji zaproponował przegłosowanie stanowiska w sprawie 
negatywnego rozpatrzenia petycji z uwagi na to, że Rada Miasta nie powinna ingerować 
w politykę szczepień, ponieważ sprawy te należą do kompetencji administracji rządowej. 

Radny Michał Jaśniok zasugerował, by nie pisać w uzasadnieniu, iż Rada Miasta uważa, 
że nie powinna ingerować [w sprawę szczepień], gdyż wiele razy podejmowane były 
uchwały w sprawie apeli dotyczących różnych zagadnień. Radny uznał, że radni mają prawo 
zachęcać, ale nie uważa, że powinni to robić w tym konkretnym przypadku. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski podziękował za wypowiedź. 

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący Komisji zapytał, kto z radnych 
jest za odrzuceniem petycji. 

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

Komisja przygotuje projekt uchwały w sprawie odrzucenia petycji i wprowadzi ją na 
najbliższą sesję Rady Miasta. Uzasadnienie do projektu uchwały przygotują Przewodniczący 
Paweł Wróblewski oraz radny Adam Majgier. Projekt zostanie wprowadzony na sesję 
w trybie rozszerzenia porządku obrad, a Przewodniczący Komisji poprosił radnych 
o poinformowanie o tym swoich klubów. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku posiedzenia. 

Ad 2) 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 wskazał, że nie uda się przygotować na  
najbliższą sesję projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Zaproponował omówienie 
sprawy na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2022 r. i zaproszenie na nie skarżącego. 

Radni nie zgłosili uwag do propozycji. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku posiedzenia. 

Ad 3) Skarga na działania Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w sprawie 
funkcjonowania warsztatów szkolnych (w sprawie nr BR.0012.12.17.2021, 
korespondencja nr UM.1140824.2021). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał sprawę i poinformował, że 
aktualnie trwa audyt w placówce, zaproponował więc, by poczekać na dodatkowe 
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informacje. Zaproponował także zaproszenie Naczelnika Wydziału Edukacji dzień 
10 stycznia 2022 r. 

Radni nie zgłosili uwag do propozycji. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku posiedzenia. 

Ad 4) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Skarga na bezczynność organu, do wiadomości Komisji (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.1174314.2021) – Komisja zapoznała się. 

b) Skarga na zamówienie prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.1216669.2021) – Komisja zapoznała się. 

c) Informacja dot. podmiotów, na rzecz których w 2022 r. skazani na karę pozbawienia 
wolności mogą wykonywać prace na cele społeczne (oryginał w aktach sesji 
nr XXXI/2021 w dniu 18 listopada 2021 r., korespondencja nr UM.1203530.2021) – 
Komisja zapoznała się. 

d) Informacja dot. podmiotów, w których w 2022 r. może być wykonywana praca na cele 
społeczne przez osoby skazane na karę ograniczenia wolności i praca społecznie 
użyteczna (oryginał w aktach sesji nr XXXI/2021 w dniu 18 listopada 2021 r., 
korespondencja nr UM.1203724.2021) – Komisja zapoznała się. 

e) Odpowiedź na skargę mieszkańca (w załączeniu, korespondencja nr 
UM.1202955.2021) – Komisja zapoznała się. 

(***) 

Komisja bez uwag zatwierdziła protokół posiedzenia w dniu 3 listopada 2021 r. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 10 stycznia 2022 r. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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