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BR.0012.2.13.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 24 października 2022 r., godz. 16.00 

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

1) Petycja w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr XXXIX/842/2018 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. 

2) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Petycja w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr XXXIX/842/2018 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018 r. (BR.0012.12.10.2022, korespondencja 
nr UM.982724.2022).  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski odczytał treść petycji oraz zawartą w niej 
propozycję zmiany obowiązującej uchwały Rady Miasta. Zaproponował, by Komisja 
zwróciła się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej 
sprawie. 

Radny Jacek Trochimowicz przypomniał, że uchwała ta była już nowelizowana na 
wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej. Istotą zmiany nie była jednak zmiana odległości 
od obiektu chronionego, a liczenie jej od wejścia głównego do niego.  

Radny Michał Jaśniok, odnosząc się do propozycji nadawcy, by zmianę odległości 
konsultować z „obiektem chronionym”, zwrócił uwagę na sytuację, gdy takim obiektem 
będzie np. krzyż. Te regulacje będą dotyczyć całego miasta. Radny wskazał, że jest 
przeciwny takiemu rozwiązaniu, ponieważ sprawa nie dotyczy tylko parafii, a szeroko 
pojętego ładu publicznego. 

Radny Gabriel Bodzioch zastanowił się, czy ustawodawca dopuszcza takie sytuacje.  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że chętnie by się przyjrzał 
przywołanej uchwale i zaprosił na posiedzenie kogoś z wydziału prowadzącego sprawy 
związane z wydawaniem koncesji na sprzedaż alkoholu. Zaproponował, aby zająć się tą 
petycją na posiedzeniu w listopadzie. 

Radny Michał Jaśniok wskazał, że wydaje mu się, że sprawa ta należy do wyłącznej 
kompetencji gminy i nie powinna zależeć od decyzji innego podmiotu. 

Radny Leszek Curyło wyjaśnił, że widzi różnicę pomiędzy sklepem nocnym 
a czekoladziarnią, gdzie można dodać naparstek trunku do kawy. Jest w stanie zrozumieć 
stanowisko właściciela lokalu i byłby w stanie się z nim zgodzić.  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski uznał, że to urzędnicy powinni przedstawić 
ewentualne możliwości rozwiązania tej kwestii. Podzielił zdanie przedmówcy, że alkohol 
stanowiłby uzupełnienie oferty, ale należy mieć także na uwadze inne podmioty, w innych 
rejonach miasta. 

Radny Michał Jaśniok dodał, że inni przedsiębiorcy także mieliby prawo wnioskować 
o koncesję, pojawiłaby się lawina wniosków. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski uznał, że konieczna jest w tej sprawie 
opinia radcy prawnego. Należy sprawdzić petycję pod względem formalnym 
i przeanalizować propozycję z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz 



 

 
2 

orzecznictwa. Poinformował również, że zapoznał się z orzeczeniem jednego z sądów 
administracyjnych, który uchylił uchwałę zmieniającą odległość między lokalami 
sprzedającymi alkohol a obiektami chronionymi argumentując, że jest ona niezgodna 
z duchem ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zaproponował także, by w razie uzyskania 
opinii pozytywnej, zwrócić się z prośbą o przedstawienie stanowiska przez merytoryczną 
Komisję. 

Komisja wystosuje zaproszenie na posiedzenie w dniu 21 listopada 2022 r. (godz. 16.00) 
oraz wystąpi o opinię prawną. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Informacja na temat działalności żłobków niepublicznych (w sprawie 
nr BR.0012.12.8.2022, korespondencja nr UM.1026829.2022) – Komisja zapoznała 
się. 

b) Skarga mieszkańca na bezczynność Prezydenta Miasta w zakresie udzielenia 
odpowiedzi przez Zarząd Dróg Miejskich (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.939750.2022 i nr UM.962074.2022) – Komisja zapoznała się. 

c) Skarga mieszkańca na bezczynność Prezydenta Miasta w zakresie udzielenia 
odpowiedzi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.927082.2022) – Komisja zapoznała się. 

d) Skarga mieszkańca na bezczynność Prezydenta Miasta w zakresie udzielenia 
odpowiedzi na pismo w sprawie budowy drogi (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.960370.2022) – Komisja zapoznała się. 

e) Analiza skarg, wniosków i petycji za III kwartał 2022 r. (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.1030471.2022) – Komisja zapoznała się. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poprosił radnych o sygnał, jeśli będą 
chcieli wrócić do którejś ze spraw. 

(***) 

Komisja zatwierdziła protokół posiedzenia w dniu 29 sierpnia 2022 r. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 21 listopada 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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