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BR.0012.2.4.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 25 kwietnia 2022 r., godz. 16.00 

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

1) Sprawy bieżące. 

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

3) Skarga na Dyrektora ZGM w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 
7 lutego 2022 wraz z korespondencją podtrzymującą tę skargę. 

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

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Sprawy bieżące.  

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Raport z czynności doradczych Wydziału Audytu Wewnętrznego dla Zespołu Szkół 
Samochodowych (BR.0012.12.17.2021, korespondencja nr UM.20892.2022). 

b) Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 
nr XXXIV/743/2022 w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi 
(w sprawie nr BR.0012.12.2.2022, korespondencja nr UM.494834.2022). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że Komisja dysponuje 
opinią prawną, iż skarga powinna zostać przekazana do rozpatrzenia przez Śląskiego 
Konserwatora Zabytków, natomiast nadzór prawny uznał, że jest to skarga na Prezydenta 
Miasta. Przewodniczący zaproponował, aby ponownie zwrócić się do radcy prawnego, tym 
razem z pytaniem o dalszy tryb procedowania w sprawie i czy należy podjąć ją na nowo. 

Komisja zgodziła się z propozycją Przewodniczącego. 

c) Skarga mieszkańca na nieudzielenie odpowiedzi przez Wydział Promocji i Komunikacji 
Społecznej (w załączeniu, korespondencja nr UM.397874.2022). 

d) Podtrzymanie skargi mieszkańca na nieudzielenie odpowiedzi przez Wydział Promocji 
i Komunikacji Społecznej (w załączeniu, korespondencja nr UM.439905.2022). 

e) Odpowiedź na skargę z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie nieudzielenia odpowiedzi 
przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.442693.2022). 

f) Skarga mieszkańca na bezczynność organu w zakresie działania Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami (w załączeniu, korespondencja nr UM.489119.2022). 

g) Skarga na uchwałę nr XXXIV/739/2022 Rady Miasta Gliwice w sprawie opłat za pobyt 
dzieci w żłobku (w załączeniu, korespondencja nr UM.468014.2022). 

h) Sprawozdanie z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Gliwice na lata 2021-2025" (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.426432.2022). 
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Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że aktualnie kontrolę 
w sprawie realizacji tej uchwały prowadzi Komisja Rewizyjna. 

i) Analiza skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2022 (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.461685.2022). 

j) Doręczenie prawomocnego orzeczenia i zwrot akt w sprawie ze skargi mieszkańca na 
uchwałę nr XVII/340/2022 w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na 
drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.413829.2022). 

k) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury za rok 2021 (w załączeniu, korespondencja nr UM.364359.2022).  

l) Korekta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego złożona przez Teatr 
Miejski w Gliwicach (w załączeniu, korespondencja nr UM.442977.2022). 

m) Ocena Stanu Sanitarnego miasta za rok 2021 przekazana przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną (w załączeniu, korespondencja nr UM.436343.2022). 

n) Stan bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2021 (w załączeniu, korespondencja nr UM.431306.2022). 

o) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 
rok 2021 (w załączeniu, korespondencja nr UM.420447.2022). 

p) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb 
związanych z realizacją tych zadań (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.399772.2022). 

q) Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Gliwice w 2021 r. 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.410352.2022) 

r) Raport z wykonania w okresie 2019-2020 Programu Ochrony Środowiska dla miasta 
Gliwice na lata 2016-2020 (w załączeniu, korespondencja nr UM.391864.2022). 

s) Skargi, wnioski i petycje - zaproszenie na webinarium (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.365213.2022). 

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 odczytał skargę i poinformował, że Rada 
Miasta posiada kompetencje do rozpatrzenia jej w zakresie działania Prezydenta Miasta 
oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Odczytał również pismo 
Przewodniczącego Rady Miasta z dnia 9 lutego 2022 r., stanowiące odpowiedź na prośbę 
Wojewody Śląskiego o ustosunkowanie się do skargi mieszkańca z dnia 27 stycznia br. 
Przewodniczący Rady Miasta odniósł się do sprawy mieszkańca prowadzonej uprzednio 
przez Komisję Gospodarki Komunalnej.  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski odczytał również wyjaśnienia przedłożone przez 
Zastępcę Prezydenta Miasta (korespondencja nr UM.359526.2022). 

Ustalono, że skargę zreferuje na kolejnym posiedzeniu radny Gabriel Bodzioch. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 
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Ad 3) Skarga na Dyrektora ZGM w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pismo 
z dnia 7 lutego 2022 wraz z korespondencją podtrzymującą tę skargę (w sprawie 
nr BR.0012.12.4.200, korespondencja nr UM.439921.2022 i UM.475521.2022). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski odczytał skargę, a także wyjaśnienia 
Zastępcy Prezydenta Miasta (korespondencja nr UM.507287.2022). Zaproponował również 
wystąpienie z prośbą o opinię prawną i odpowiedź na pytanie, czy wszystkie działania 
podejmowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej były prawidłowe i czy, w świetle 
zebranych dowodów, skarga jest zasadna. 

Komisja zgodziła się z propozycją Przewodniczącego. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

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 przypomniał sprawę i wskazał, że 
mieszkańcy skarżą się na bezczynność Prezydenta Miasta i brak odpowiedzi na pismo. 
Przewodniczący wskazał jednak, że skarżący otrzymali odpowiedź w sierpniu 2020 r. Po 
stronie inwestora pojawiły się nieprawidłowości, a Komisja była informowana o rozmowach 
mających na celu przywrócenie stanu pierwotnego działek. Przewodniczący Komisji 
odczytał również opinię prawną poruszającą aspekt ewentualnego postępowania 
administracyjnego toczącego się w sprawie. Kodeks postępowania administracyjnego 
przewiduje, że skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania. 
Przewodniczący Komisji wskazał, że postępowania administracyjne nie są prowadzone, 
toczy się jedynie sprawa cywilna. W dalszej części opinii prawnej jest mowa o tym, że Rada 
Miasta powinna przekazać sprawę do Prezydenta Miasta w celu wszczęcia postępowania. 

Radny Michał Jaśniok wskazał, że skarga została skierowana do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji do zbadania. Radny zadał pytanie, czy ww. opinia oznacza, że Komisja 
powinna z automatu sprawdzać, czy w sprawie toczy się jakieś postępowanie i w przypadku 
odpowiedzi twierdzącej kierować sprawę do Prezydenta. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zgodził się, że takie działanie wywróciłoby 
do góry nogami dotychczasowe podejście Komisji w innych sprawach. Zaproponował, aby 
zarekomendować Radzie Miasta rozpatrzenie tej skargi na działania Prezydenta Miasta. 

Radny Jacek Trochimowicz wskazał, że skarga opiera się na posądzeniu Prezydenta 
Miasta o bezczynność, z dokumentów wynika jednak, że w sprawie wiele się działo. Dodał 
także, że pozytywne załatwienie skargi stanowiłoby przyznanie racji skarżącemu, ale nie 
niosłoby za sobą dalszych kroków. 

Radny Michał Jaśniok poinformował, że, jego zdaniem, skarga jest bezzasadna, 
ponieważ nie stwierdzono bezczynności Prezydenta, chociaż odpowiedź na pismo 
mieszkańców została udzielona z opóźnieniem.  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski wskazał, że jest możliwe, by niezależnie 
od uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, przekazać Prezydentowi opinię prawną z prośbą 
o sprawdzenie, czy zachodzi przesłanka do wszczęcia postępowania. Jednocześnie zwrócił 
uwagę, że w piśmie Zastępcy Prezydenta Miasta mowa była o tym, że brak było przesłanek 
do wszczęcia postępowania. Dodał, że termin dzisiejszego posiedzenia był ogłoszony 
w Biuletynie Informacji Publicznej, a skarżący mogli wziąć w nim udział. Przedstawiciel 
skarżących dwukrotnie uczestniczył w posiedzeniach Komisji i dyskusji z przedstawicielami 
Urzędu Miejskiego. Otrzymał również wyjaśnienia pisemne.  

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, kto z członków Komisji jest za uznaniem skargi 
za bezzasadną. 

Wynik głosowania: 5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja uznała skargę 
za bezzasadną. 
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Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

(***) 

Komisja bez uwag zatwierdziła protokoły posiedzeń Komisji w dniach 10 i 24 stycznia 
2022 r. 

(***) 

Terminu kolejnego posiedzenia Komisji nie ustalono. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski  
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