
 

 

 

 
  

 
   

        
        

         
       

   

       

         
       

   

         
          

          
          

              
            

     

         
     

         

  

      

            
        
          

    

         
           

     

             
             

      

        

BR.0012.2.8.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 20 czerwca 2022 r., godz. 16.00 

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

1) Skarga na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku 
z wnioskiem o najem lokalu mieszkalnego. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Skarga na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku 
z wnioskiem o najem lokalu mieszkalnego (w sprawie nr BR.0012.12.7.2022, 
korespondencja nr UM.659748.2022). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że osoba skarżąca zarzuca 

Prezydentowi Miasta zaniechanie związane z jej wnioskiem o zawarcie umowy najmu 
mieszkania. Skarga została zakwalifikowana jako skarga na Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. Przewodniczący wyjaśnił, że informacja Zastępcy Prezydenta Miasta w tej 
sprawie jeszcze do Komisji nie dotarła, ale ma niebawem wpłynąć. Uznał, że warto również 

zaprosić na kolejne posiedzenie Dyrektora ZGM w celu uzyskania szczegółów i aktualnych 

informacji na temat sprawy. 

Komisja postanowiła zaprosić Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na posiedzenie 
w dniu 4 lipca 2022 r. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Opinia prawna w sprawie dalszego trybu procedowania w związku z rozstrzygnięciem 
nadzorczym stwierdzającym nieważność uchwały w sprawie stwierdzenia braku 
właściwości do rozpatrzenia skargi w sprawie likwidacji tramwajów (w sprawie 
BR.0012.12.2.2022, korespondencja nr UM.598030.2022). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że Komisja zwróciła się 
o opinię prawną, którą następnie odczytał i otworzył dyskusję. Z opinii prawnej wynika, że 
Rada Miasta powinna rozpatrzyć skargę. 

Radny Michał Jaśniok uznał,  że  skargi  można  składać  na  wszystko,  ale  nie  na  
rozwiązanie, działanie, które, zgodnie  z  prawem,  mogło  być  zarówno  takie,  jak  i  inne.  
Zdaniem radnego skargę należy uznać za bezprzedmiotową. 

Radny Leszek Curyło zgodził się z uwagą przedmówcy. 

1 



 

 

           
  

 

           
      

 

        

 

           

      

 

  

  

    

   

Postanowiono, że na kolejne posiedzenie Komisji radny Michał Jaśniok przygotuje projekt 
uchwały w sprawie uznania skargi w sprawie likwidacji  tramwajów w Gliwicach za  
bezprzedmiotową. 

b) Odpowiedź na skargę mieszkańca na Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych (w załączeniu, korespondencje nr UM.693867.2022, UM.693870.2022). 

(***) 

Komisja zatwierdziła protokół posiedzenia w dniu 6 czerwca 2022 r. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 4 lipca 2022 r. godz. 16.00. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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