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BR.0012.2.5.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 9 maja 2022 r., godz. 16.30 

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

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz informacja 
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021 r. 

2) Skarga na Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Dyrektora 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Prezesa Zarządu Budynków Miejskich 
II TBS. 

3) Skarga na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 7 lutego 2022 r. 

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

5) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. oraz 
informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2021 r. (w sprawie nr BR.0012.12.5.2022).  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że dzisiejsze posiedzenie 
będzie głównie poświęcone Sprawozdaniu i, w celu umożliwienia radnemu Leszkowi Curyle 
udziału w posiedzeniu kolejnej Komisji o godz. 17.00, Komisja odroczy rozpatrywanie 
spraw związanych z wystąpieniami mieszkańców na kolejne posiedzenie. Wskazał, że radni 
indywidualnie zapoznawali się z dokumentem i zgłaszali gotowość do wyrażenia opinii 
w jego sprawie. 

Następnie Przewodniczący zapytał, kto z radnych jest za pozytywną opinią do 
Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia 
komunalnego. 

Wynik głosowania: 4 radnych za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się. Komisja wyraziła 
pozytywną opinię w sprawie ww. dokumentów. Opinia zostanie przekazana do Komisji 
Rewizyjnej. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku posiedzenia. 

Ad 2) 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, korespondencja nr UM.246318.2022). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, żeby Komisja zajęła się 
skargą na kolejnym posiedzeniu, w dniu 23 maja br. Sprawę zreferuje radny Gabriel 
Bodzioch. 

Ad 3) Skarga na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie 
nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 7 lutego 2022 r. wraz z korespondencją 
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podtrzymującą tę skargę (w sprawie nr BR.0012.12.4.200, korespondencja 
nr UM.439921.2022 i UM.475521.2022). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że Komisja wystąpiła 
o opinię prawną w tej sprawie i obecnie czeka na odpowiedź radcy. Zaproponował powrót 
do sprawy na kolejnym posiedzeniu. 

Komisja zaakceptowała propozycję, a osoba skarżąca zostanie poinformowana 
o wydłużeniu procedowania. 

Ad 4) 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 odczytał treść przygotowanego wspólnie 
z radnym Jackiem Trochimowiczem uzasadnienia.  

Radny Michał Jaśniok zgłosił drobną uwagę stylistyczną, którą Komisja przyjęła. 

Projekt uchwały został przyjęty przez aklamację, a Komisja wystąpi z wnioskiem 
o uzupełnienie porządku sesji Rady Miasta w dniu 12 maja 2022 r. o ten projekt. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 5) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Pismo Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii w sprawie Sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2021 r. (w sprawie nr BR.0012.12.5.2022, korespondencja 
nr UM.527722.2022) – opinia została wyrażona w Ad) 1. 

b) Pismo przewodnie do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2021 r. 
oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 
31.12.2021 r. (w sprawie nr BR.0012.12.5.2022, korespondencja 
nr UM.515413.2022). 

c) Pismo mieszkańca w sprawie budowy ekranów akustycznych wraz z odpowiedzią 
Zarządu Dróg Miejskich (w załączeniu, korespondencja nr UM.515504.2022). 

d) Sprawozdanie za 2021 r. z realizacji Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na 
lata 2021-2025 (w załączeniu, korespondencja nr UM.526599.2022; oryginał 
w aktach sesji XXXVI/2022 w dn. 12 maja 2022 r.). 

e) Sprawozdanie z realizacji efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 
rok 2021 (w załączeniu, korespondencja nr UM.534761.2022; oryginał w aktach sesji 
XXXVI/2022 w dn. 12 maja 2022 r.). 

f) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.536356.2022; oryginał w aktach sesji XXXVI/2022 w dn. 12 maja 2022 r.). 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 23 maja 2022 r. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski  
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