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BR.0012.2.10.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 29 sierpnia 2022 r., godz. 16.00 

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

1) Petycje rad rodziców przy żłobkach niepublicznych w sprawie zmiany 
wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat trzech 
w niepublicznych żłobkach. 

2) Sprawy bieżące. 

3) Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Petycje rad rodziców przy żłobkach niepublicznych w sprawie zmiany 
wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat trzech 
w niepublicznych żłobkach (w sprawie nr BR.0012.12.8.2022, korespondencje 
nr: UM.733867.2022, UM.763295.2022, UM.739653.2022, UM.739632.2022, 
UM.739636.2022, UM.739634.2022, UM.749007.2022, UM.783731.2022, 
UM.733867.2022). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przekazał, że Komisja spotkała się, aby 
usystematyzować działania w temacie otrzymanych petycji w sprawie zmiany wysokości 
dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat trzech w niepublicznych żłobkach. 
Przewodniczący przedstawił stanowisko, że, w jego ocenie, w świetle przepisów ustawy 
o petycjach zawierają one braki formalne. Jednocześnie dodał, że grupą podmiotów 
wnoszących petycje są rodzice dzieci, a formalna rola rady rodziców budzi w jego ocenie 
wątpliwości. Z uwagi na powyższe przypomniał, że po telefonicznej konsultacji 
z członkami Komisji, pozwolił sobie wystąpić do radcy prawnego z prośbą o wydanie 
opinii prawnej i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Rada Miasta powinna wezwać 
podmioty składające do uzupełnienia braków i rozpatrzyć petycję, czy też, na mocy 
art. 7 ust. 1 ww. ustawy, jest zobligowana pozostawić petycję bez rozpatrzenia. 

Przekazał następnie, że, zgodnie z otrzymaną opinią i zawartym w niej stanowiskiem 
radcy prawnego, petycje winny pozostać bez rozpatrzenia z uwagi na zawarte w nich 
braki formalne. Kontynuując przekazał, że w przedmiotowym temacie do Komisji 
wpłynęły kolejne petycje o prawdopodobnie identycznej treści. Aby jednak nie 
dopuścić do jakiegokolwiek niedopatrzenia, zwrócił się do wiceprzewodniczącego 
Komisji Adama Majgiera o skrupulatne porównanie treści dokumentów. 

Na zakończenie Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem do członków Komisji, czy 
podzielają jego opinię, że, zgodnie z posiadaną wiedzą o spotkaniu Zastępcy Prezydenta 
Miasta z przedstawicielami żłobków niepublicznych, zasadnym będzie poznać stanowisko 
Prezydenta Miasta w sprawie. W związku z powyższym zaproponował, aby zaprosić na 
kolejne posiedzenie Zastępcę Prezydenta Miasta Ewę Weber i poprosić ją o przedstawienie 
informacji na temat przedmiotowej sprawy. 

Komisja pozytywnie ustosunkowała się do propozycji Przewodniczącego. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 
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Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Odpowiedź Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. na skargę mieszkańca na prezesa spółki (w sprawie nr BR.0012.12.3.2022, 
korespondencja nr UM.832826.2022). 

b) Informacja o spotkaniu z właścicielami żłobków niepublicznych (w sprawie 
nr BR.0012.12.8.2022, korespondencja nr UM.840404.2022). 

c) Skarga na pracownika Wydziału Środowiska przekazana przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska (w załączeniu, korespondencja nr UM.761124.2022). 

d) Analiza skarg, wniosków i petycji za II kwartał 2022 r. (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.771466.2022). 

e) Prośba Wojewody Śląskiego o przekazanie stanowiska w sprawie skargi mieszkańca na 
Radę Miasta Gliwice w związku z podjęciem uchwały nr XXXVII/779/2022 z dnia 
9 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (w sprawie nr BR.0012.12.3.2022, 
korespondencja nr UM.784074.2022). 

f) Skarga Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód na uchwałę Rady Miasta Gliwice 
nr IV/29/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.788114.2022). 

g) Odpowiedź na skargę mieszkańca na uchwałę nr XXII/441/2020 z dnia 17 grudnia 
2020 r. (w załączeniu, korespondencja nr UM.811551.2022). 

h) Skargi, wnioski i petycje, postępowanie administracyjne w tych sprawach - oferta 
szkolenia (w załączeniu, korespondencja nr UM.879007.2022). 

(***) 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski na zakończenie spraw bieżących 
przypomniał, że przez radnego Michała Jaśnioka przygotowywany jest projekt uchwały 
w sprawie uznania skargi w sprawie likwidacji tramwajów w Gliwicach za bezzasadną. 

Radny Michał Jaśniok potwierdził fakt prowadzonych prac nad projektem uchwały. 

Ad 3) Wolne wnioski. 

Nie zostały zgłoszone żadne wolne wnioski. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 12 września 2022 r., godz. 16.00. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Anna Ciekańska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 


	Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
	w dniu 29 sierpnia 2022 r., godz. 16.00
	1) Petycje rad rodziców przy żłobkach niepublicznych w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat trzech w niepublicznych żłobkach.
	2) Sprawy bieżące.
	3) Wolne wnioski.
	Ad 1) Petycje rad rodziców przy żłobkach niepublicznych w sprawie zmiany wysokości dofinansowania miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat trzech w niepublicznych żłobkach (w sprawie nr BR.0012.12.8.2022, korespondencje nr: UM.733867.2022, UM.763295.20...
	Ad 2) Sprawy bieżące.
	Ad 3) Wolne wnioski.


