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BR.0012.1.7.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 24 maja 2021 r., godz. 17.00 

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 gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie 
następującego porządku obrad: 

1) Petycja w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Miasta o podjęcie 
działań mających na celu upamiętnienie gliwickich ofiar nazizmu, 
polegającego na ustawieniu przed domami ofiar tzw. Stolpersteine – 
kamieni pamięci. 

2) Petycja w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia strefy płatnego 
parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za 
parkowanie na terenie miasta Gliwice. 

3) Petycje członka Tymczasowej Rady Stanu Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego. 

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 wzięli przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice oraz 
przedstawiciel Klastra Innowacji Społecznych. 

Ad 1) Petycja w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Miasta o podjęcie 
działań mających na celu upamiętnienie gliwickich ofiar nazizmu, polegającego 
na ustawieniu przed domami ofiar tzw. Stolpersteine – kamieni pamięci 
(w sprawie nr BR.0012.12.7.2021, korespondencja nr UM.472389.2021). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski podziękował gościowi ze Stowarzyszenia 
Młodzi Aktywni Gliwice za udział w posiedzeniu Komisji. Przewodniczący poinformował 
również członków Komisji, że gość został upoważniony przez zarząd Stowarzyszenia do 
przestawienia petycji i udziału w dyskusji na jej temat. Przewodniczący Komisji 
przypomniał również, że Komisja dysponuje stanowiskiem Zastępcy Prezydenta Miasta 
w sprawie petycji, a także, że zwróciła się do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z prośbą 
o opinię w tej sprawie. Następnie Przewodniczący oddał głos gościowi ze Stowarzyszenia 
Młodzi Aktywni Gliwice. 
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Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice poinformował, iż obserwował 
ostatnie obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, wie więc, że radni zapoznali się z treścią 
przedłożonej przez Stowarzyszenie petycji. Gość poinformował, że w latach 1941-43 ok. 
600 osób zostało wywiezionych z terenu Gliwic, a większość z nich jest możliwa do 
identyfikacji, ponieważ Dom Pamięci Żydów Górnośląskich dysponuje listą tych 
mieszkańców. Dodał też, że Stowarzyszenie zorganizowało akcję upamiętnienia 
mniejszości żydowskiej. Gość wspomniał następnie, że Przewodniczący Komisji był 
zainteresowany kwestią tego, jakie inicjatywy odrzucił Prezydent Miasta i wyjaśnił, że były 
to inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice w sprawie upamiętnienia dzieci, które 
zginęły w pożarze Kina Kapitol z okazji 100-lecia tego wydarzenia, czy w sprawie zbiorowej 
mogiły w Parku Chopina. Ostatnią odrzuconą petycją była ta w sprawie uhonorowania 
Franza Bernheima, współtwórcy tzw. petycji Bernheima skierowanej do Ligi Narodów 
w 1933 r. Gość poinformował, że Stowarzyszenie nawiązało kontakt ze sponsorem, który 
był gotów sfinansować wykonanie tablic pamiątkowych, a Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych nie widział problemu, by takie tablice zamontować. Gość zakończył 
wypowiedź nadzieją, że uda się wystosować do Prezydenta Miasta apel, o którym mowa 
w petycji.  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zapytał, czy w przedmiotowej sprawie 
kamieni pamięci Stowarzyszenie wystąpiło z petycją do Prezydenta Miasta. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice poinformował, że zwracano 
się z bliźniaczą sprawą dot. uhonorowania Franza Bernheima, ale w przedmiotowej sprawie 
nie. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że jest zwolennikiem 
zwracania się ze sprawami bezpośrednio do organu właściwego do ich rozpatrzenia, ale, 
oczywiście, do Rady Miasta także można apelować. Zdaniem Przewodniczącego, 
Stowarzyszenie powinno się było ze swoim pomysłem bezpośrednio zwrócić do Prezydenta 
Miasta, chociaż stanowisko przedstawione przez Zastępcę Prezydenta Miasta było 
negatywne. Wątki te Komisja poruszała na swoim ostatnim posiedzeniu. Następnie 
Przewodniczący zapytał gościa, w jaki sposób Stowarzyszenie wyobraża sobie realizację 
koncepcji przedstawionej w petycji. Ze względu na złożoność historii, w temat należy się 
zagłębić. Dodał, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się z prośbą o opinię do 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, żeby umożliwić większej liczbie radnych zapoznanie się 
i wypowiedzenie w przedmiotowej sprawie. Dodał, że wiele inicjatyw stowarzyszenia 
i organizacje przeprowadzają samodzielnie. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice wyjaśnił, że kopie imiennych 
list transportowych znajdują się w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich. Można sprawdzić, 
czy Dom dysponuje również adresami, pod którymi zamieszkiwały wywiezione osoby. Jeżeli 
chodzi o techniczny aspekt przedsięwzięcia, to kostka brukowa, czyli kamienie pamięci, 
mają mieć wymiary 12x12 cm, a z góry mają być pokryte warstwą blachy mosiężnej 
z informacją na temat imienia i nazwiska, daty urodzenia i długości życia, a, w niektórych 
sytuacjach, krótką informacją na temat wykonywanego zawodu. Kostki miałyby zostać 
wmurowane w bruk przed wejściem do budynku dawniej zamieszkiwanego przez 
wywiezione osoby.  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że w Bojkowie, na wniosek 
Rady Dzielnicy, wykorzystano starą poniemiecką kostkę brukową, opatrując ją opisem, że 
jest to kostka historyczna. 

Radny Michał Jaśniok zapytał, czy opisana przez Przewodniczącego inicjatywa miała na 
celu pokazanie linii wcześniejszej zabudowy. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski wyjaśnił, że trwa remont głównej drogi 
w Bojkowie. Odkryto podczas niego, pod warstwą asfaltu, starą kostkę pochodzącą 
z czasów Schönwaldu. Autorom inicjatywy chodziło o upamiętnienie tej historycznej kostki, 
a miasto nie widziało problemu, by kostkę zinwentaryzować, zabezpieczyć i wykorzystać 
w różnych miejscach. 
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Radny Michał Jaśniok uznał, że jest to [wykorzystanie starej kostki brukowej] inna 
sytuacja, niż upamiętnienie konkretnych mieszkańców miasta. Radny poinformował 
również zebranych, że Prezydent Centralnej Rady Żydów w Niemczech Charlotte Knoblauch 
była przeciwna tego typu inicjatywie, ponieważ jej realizacja wiązałaby się z chodzeniem 
po nazwiskach ofiar. Radny zapytał gościa, kiedy ostatnio została gdzieś wmurowana tego 
typu pamiątkowa kostka. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice poinformował, że nie wie, 
kiedy ostatnio została wmurowana tego typu kostka. Uznał, że środowisko żydowskie jest 
bardzo niejednorodne, a część Żydów wspiera tę inicjatywę. Gość dodał, że Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich pozytywnie się ustosunkował do pomysłu Stowarzyszenia. Można by 
zapytać, jak oceniają ten pomysł gliwiczanie. Realizacja petycja ma na celu upamiętnienie, 
a nie obrażanie. 

Radny Adam Majgier zapytał, czy Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice myślało 
o stworzeniu tablicy z nazwiskami ofiar, gdyby omawiana petycja nie została zrealizowana. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice wyjaśnił, że członkowie 
Stowarzyszenia zastanawiali się nad taką inicjatywą na terenie dawnej Synagogi. Jest to 
teren prywatny, choć, dla realizacji idei, byłby idealny. Stowarzyszenie postanowiło skupić 
się na koncepcji kamieni pamięci.  

Radny Adam Majgier zapytał, czy inicjatywa dotycząca kamieni pamięci objęłaby duży 
obszar miasta. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice poinformował, że akcja 
objęłaby głównie Śródmieście i Zatorze, ale adresy będą jeszcze sprawdzane. 

Radny Michał Jaśniok zwrócił uwagę, że mowa jest z jednej strony o upamiętnieniu 
ludności żydowskiej, natomiast apel mówi o upamiętnieniu ofiar nazizmu w ogóle. Zdaniem 
radnego jest to drobna nieścisłość, ponieważ kategoria ofiar nazizmu jest szersza. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice wyjaśnił, że tytuł petycji jest 
ogólny, a uszczegółowienie znajduje się w apelu. 

Radny Michał Jaśniok ponowił uwagę, że zapisy są niespójne, ponieważ apel dotyczy 
czegoś szerszego. Radny uznał także za niefortunne, że Stowarzyszenie zwróciło się do 
Rady Miasta z apelem o wystąpienie do Prezydenta Miasta, do którego samo się nie zwróciło 
i nie podjęło w sprawie żadnych działań. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice wyjaśnił, że w tej sprawie 
Stowarzyszenie się nie zwracało, ale w innych, pokrewnych tak. 

Radny Michał Jaśniok przypomniał, że już raz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji miała 
do czynienia z taką sytuacją. Stowarzyszenie złożyło do Rady Miasta i Prezydenta Miasta 
petycję w sprawie modernizacji Kąpieliska Leśnego. Prezydent Miasta ostatecznie przyjął 
petycję, a Stowarzyszenie zwróciło się do Rady o wystąpienie do Prezydenta Miasta 
z apelem. Radny wyraził nadzieję, że jest to niezręczność – najpierw zwracać się do 
jednego organu z petycją, a do drugiego – o wystąpienie z apelem do pierwszego.  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś 
pytania do gościa. Przypomniał również argumentację Zastępcy Prezydenta Miasta, który 
wskazywał na niebezpieczeństwa związane z deptaniem kostek oraz wprowadzeniem 
elementów nekropolii do przestrzeni miejskiej. Zastępca Prezydenta Miasta zwracał 
również uwagę na historię Gliwice i niebezpieczeństwo stygmatyzacji obecnych 
mieszkańców oraz wywoływanie konfliktów (odczytał fragment pisma). Ofiar w mieście 
było dużo więcej, nie tylko ze społeczności żydowskiej, także niemieckiej. To były tragiczne 
losy wielu ludzi, może więc zasadne jest szersze upamiętnienie ukazujące tragizm historii. 

Radny Michał Jaśniok poinformował, że jest miłośnikiem historii i ogólnie taka inicjatywa 
mu się podoba. Radny wyjaśnił, że uczestniczył kiedyś w obronie pracy naukowej dot. 
wizerunku miast obciążonych historycznie, jak np. Oświęcim. W Gliwicach nie ma tego 
problemu, ale pojawia się pytanie, gdzie może leżeć granica.  
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Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice poinformował, że dotarł do 
informacji, że ostatnie wmurowanie kostek nastąpiło w 2019 r. w Zamościu przy 
ul. Zamenhofa. Wyjaśnił, że zdaje sobie sprawę ze złożoności historii, jest świadom obu 
perspektyw ze względu na doświadczenia rodzinne. Członkowie Stowarzyszenia 
zastanawiali się nad szerszym upamiętnieniem, ale bali się, że otrzymają odpowiedź, iż 
istnieje już Pomnik Ofiar Wojen i Totalitaryzmów. Pomnik ten jest jednak anonimowy. Gość 
zauważył, że niedługo nie będzie już nikogo żyjącego, kto pamięta tamte czasy i może 
opowiedzieć o czasach totalitaryzmu. Zdaniem gościa, wiedzę o tych czasach najlepiej 
pokazać na przykładzie indywidualnych losów ludzkich. 

Radny Jacek Trochimowicz przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu wyraził swoje 
zdanie na temat petycji. Radny zastanawia się, czy Stowarzyszenie nie chciało wypracować 
szerszej koncepcji upamiętnienia ofiar nazizmu, gdyż ma szerokie horyzonty w tej sprawie. 
Być może, we współpracy z Komisją Edukacji, Kultury i Sportu lub Muzeum, można by 
stworzyć zespół i wspólnie nad taką koncepcją pracować. Być może petycja nie jest 
najskuteczniejszą drogą do realizacji tego celu, ponieważ przy jej okazji należy zbadać 
szereg kwestii. Radny wskazał, że równie ciekawe byłoby wpracowanie koncepcji 
upamiętnienia ważnych miejsc w historii Gliwic.  

Radny Michał Jaśniok uznał, że jest to dobry pomysł, który pozwoli spojrzeć na całość 
i upamiętnić pozytywne aspekty i miejsca, np. miejsce urodzin Horsta Bienka. Gdyby taką 
koncepcję połączyć z systemem identyfikacji wizualnej powstałoby wartościowe 
przedsięwzięcie. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski uznał, że Komisja powinna się trzymać 
treści petycji. Jego zdaniem niefortunne jest to, że Stowarzyszenie zastosowało tryb 
petycji, ponieważ nie pozwala on na elastyczne podejście do tematu. Zdaniem 
Przewodniczącego może on wymagać szerszej dyskusji. Zaproponował, aby poczekać na 
opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a następnie zastanowić się, jak dalej procedować. 

Radny Michał Jaśniok poinformował, że sam wycofałby omawianą petycję, ponieważ 
istnieje ryzyko, że zostanie ona odrzucona przez Radę Miasta, a złożyłby petycję na ręce 
Prezydenta Miasta z propozycją oznaczania kamieniami pamięci ważnych miejsc w mieście. 
Gdyby Prezydent taką petycję odrzucił, wtedy radny zagłosowałby za przyjęciem przez 
Radę Miasta apelu do Prezydenta Miasta. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zapytał, czy gość chciałby coś dodać. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice poinformował, że na razie nie 
spodziewa się wycofania petycji przez Stowarzyszenie, ale pomysł zostanie 
przedyskutowany przez jego członków. Uznał również przeprowadzoną wraz z radnymi 
dyskusję za bardzo ciekawą. 

Radny Michał Jaśniok zwrócił się do Przewodniczącego Komisji z pytaniem, czy Komisja 
powinna podjąć decyzję w sprawie petycji na bieżącym posiedzeniu. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski ponowił propozycję, by zastanowić się nad 
dalszym procedowaniem, ponieważ nie chciałby, aby tak ważna sprawa została rozpatrzona 
w pochopny sposób. Termin rozpatrzenia petycji upływa z końcem czerwca.  

Wobec braku dalszych pytań ze strony radnych, Przewodniczący Komisji podziękował 
gościowi za udział w posiedzeniu i zakończył procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice podziękował za zaproszenie 
na posiedzenie. 

Ad 2) Petycja w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia strefy płatnego 
parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie 
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na terenie miasta Gliwice (w sprawie nr BR.0012.12.6.2021, korespondencja nr 
UM.457848.2021). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że wpłynęła negatywna 
opinia Zastępcy Prezydenta Miasta w tej sprawie (korespondencja nr UM.620563.2021). 
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby skierować petycję do Komisji Gospodarki 
Komunalnej z prośbą o wyrażenie opinii na jej temat. 

Radny Jacek Trochimowicz, jako Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, 
potwierdził gotowość do zapoznania się ze sprawą i przedstawienia jej Komisji. 

Komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Gospodarki Komunalnej z prośbą o wyrażenie 
opinii na temat petycji. Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 3) Petycje członka Tymczasowej Rady Stanu Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego: 

• w sprawie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego 
(w sprawie BR.0012.12.8.2021, kor. nr UM.314656.2021 
i UM.321234.2021) 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że termin rozpatrzenia 
sprawy upłynął z dniem 17 maja 2021 r., ale wysłana została informacja o wydłużeniu 
procedowania w sprawie tej petycji. Przewodniczący poinformował również, że wpłynęła 
opinia prawna (kor. nr UM.388424.2021), stanowiąca, że wystąpienie spełnia ustawowe 
wymogi petycji, jednak Rada Miasta nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia. Brak 
jest organu właściwego do rozpoznania petycji, w związku z czym nie może ona zostać 
przekazana takiemu organowi. Przewodniczący wskazał, że referendum ludowe nie istnieje 
w polskim porządku prawnym i, jego zdaniem, petycję powinno się rozpatrzyć negatywnie, 
kończąc w ten sposób procedurę. 

Przewodniczący Komisji zaproponował negatywne rozpatrzenie petycji i zapytał, kto 
z radnych jest za przyjęciem stanowiska w sprawie odrzucenia petycji w sprawie opinii 
w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła 
stanowisko w sprawie odrzucenia petycji i przygotuje projekt uchwały w tej sprawie. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przygotuje radny Gabriel Bodzioch. 

• w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego (w sprawie BR.0012.12.8.2021, 
kor. nr UM.355485.2021 i UM.385373.2021). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, aby omówić i rozpatrzeć 
petycję na bieżącym posiedzeniu. Termin rozpatrzenia petycji upływa w dniu 25 maja 
2021 r., ale wysłana została informacja o wydłużeniu procedowania w sprawie petycji. 
Komisja nie dysponuje opinią w sprawie trybu rozpatrywania petycji. 

Przewodniczący Komisji zwrócił następnie uwagę, że w polskim porządku prawnym istnieją 
konstytucyjnie umocowane organy, a wszystkie organy władzy publicznej są zobowiązane 
do działania w granicach prawa. Przewodniczący uznał, że nie ma możliwości pozytywnego 
zaopiniowania przedmiotowej petycji. 

Radny Michał Jaśniok dodał, że podmiot składający petycję wzywa Radę Miasta do 
tworzenia nowego porządku prawnego. 



 

 
6 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zapytał, kto z radnych jest za negatywną 
opinią w sprawie petycji w sprawie Rządu Tymczasowej Rady Stanu. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła 
stanowisko w sprawie odrzucenia petycji i przygotuje projekt uchwały w tej sprawie. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przygotuje radny Michał Jaśniok. 

Ad 4) Sprawy bieżące. 

a) Skarga mieszkańca na Ośrodek Pomocy Społecznej (w sprawie 
BR.0012.12.9.2021, korespondencja nr UM.523176.2021).  

b) Skarga mieszkanki na Ośrodek Pomocy Społecznej przekazana przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze (w sprawie nr BR.0012.12.24.2020, 
korespondencja nr UM442264.2021). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, aby obie sprawy omówić 
na kolejnym posiedzeniu Komisji. Poprosił o zreferowanie spraw radnego Adama Majgiera. 

c) Skarga na dyrektorów gliwickich placówek oświatowych (w sprawie nr 
BR.0012.12.4.2021, korespondencja nr UM.419387.2021).  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zreferował sprawę i poinformował o treści 
wyjaśnień udzielonych przez Zastępcę Prezydenta Miasta. Część wymienionych w skardze 
szkół czeka na zatwierdzenie skrzynek e-PUAP, natomiast jedna ze szkół nie dopełniła 
swojego obowiązku w tym zakresie. W tej części Przewodniczący zaproponował uznanie 
skargi za zasadną. W przypadku pozostałych placówek, które podjęły działania mające na 
celu aktywowanie skrzynek, skarga powinna być bezzasadna. Przewodniczący 
zaproponował, aby powrócić do omawiania tej sprawy na kolejnym posiedzeniu. 

d) Opinia w sprawie legitymowania uczestników posiedzenia Komisji Rady Miasta 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.1271564.2020) – Komisja zapoznała się. 

e) Opinia w sprawie wyłączenia jawności posiedzenia Komisji Rady Miasta (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.1271763.2020) – Komisja zapoznała się. 

f) Doprecyzowanie opinii prawnej w sprawie jawności (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.576535.2021) – Komisja zapoznała się. 

g) Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. (w załączeniu, korespondencja nr 
UM.581543.2021; oryginał w aktach sesji RM nr XXVI/2021 w dn. 27 maja 2021 r.) – 
Komisja zapoznała się. 

h) Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice 
na lata 20216-2020 (w załączeniu, kor. nr UM.442439.2021; oryginał w aktach sesji RM 
nr XXVI/2021 w dn. 27 maja 2021 r.) – Komisja zapoznała się. 

i) Analiza skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2021 r. (w załączeniu, korespondencja nr 
UM.510880.2021) – Komisja zapoznała się. 

j) „Stan bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2020” (w załączeniu, korespondencja nr UM.462416.2021; 
oryginał w aktach sesji RM nr XXVI/2021 w dn. 27 maja 2021 r.) – Komisja zapoznała 
się. 

k) Rekomendacja gliwiczanek do Strategii 2040 dla Gliwic (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.391123.2021) – Komisja zapoznała się. 

l) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za rok 2020 (w załączeniu, korespondencja nr 415486.2021; oryginał w aktach sesji RM 
nr XXVI/2021 w dn. 27 maja 2021 r.) – Komisja zapoznała się. 

m) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 
rok 2020 (w załączeniu, korespondencja nr UM.526231.2021; oryginał w aktach sesji 
RM nr XXVI/2021 w dn. 27 maja 2021 r.) – Komisja zapoznała się. 



 

 
7 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał o projektach uchwał 
przygotowanych już przez Komisję na najbliższą sesję Rady Miasta w dn. 27 maja 2021 r. 

1. Projekt uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany nazwy 
"Placu Rzeźniczego" na "Plac Praw Kobiet" (druk nr 571). 

2. Projekt uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie przyjęcia 
uchwały sprzeciwiającej się ewentualnemu segregowaniu ludzi i poddawaniu ich 
eksperymentom medycznym (druk nr 572). 

Komisja zatwierdziła protokoły posiedzeń w dniach: 8 lutego, 1 marca, 15 marca 2021 r. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 7 czerwca 2021 r. (godz. 16.00).  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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