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BR.0012.10.1.2021 

Protokół posiedzenia 
Komisji Doraźnej do spraw diet radnych 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 28 lutego 2022 r., godz. 18.00 

Przewodniczący Komisji Gabriel Bodzioch powitał radnych i otworzył posiedzenie 
Komisji. Zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego 
nr NPII.4131.1.157.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie stwierdzenia 
nieważności uchwały Nr XXXIII/704/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 
20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

2) Wypracowanie nowego projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia 
zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Zapoznanie się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego 
nr NPII.4131.1.157.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie stwierdzenia 
nieważności uchwały Nr XXXIII/704/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 
20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

Komisja przeanalizowała rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, stwierdzające 
nieważność uchwały nr XXXIII/704/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 20 stycznia 2022 r. 
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych, jako sprzecznej z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. 

Przewodniczący Komisji Gabriel Bodzioch przekazał głos radnemu Pawłowi 
Wróblewskiemu.  

Radny Paweł Wróblewski nie zgodził się z treścią argumentacji rozstrzygnięcia 
nadzorczego.  

Radni dyskutowali również na temat wyjaśnień, które przekazano do nadzoru prawnego 
Wojewody, które najprawdopodobniej ze względów informatycznych nie zostały przez 
nadzór otrzymane (mimo posiadania przez UM potwierdzenia nadania). 

Radny Paweł Wróblewski zaproponował, żeby wnieść skargę na rozstrzygnięcie 
nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Przewodniczący Komisji Gabriel Bodzioch poinformował radnych Komisji, że nie 
wiadomo jak długo sprawa będzie trwała w sądzie. 

Przewodniczący Komisji Gabriel Bodzioch zapytał, kto z członków Komisji jest za 
wniesieniem skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do WSA. 

Wynik głosowania: 1 radny za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja podjęła 
decyzję, że nie składa skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze. 
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Ad 2) Wypracowanie nowego projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia 
zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych. 

Radny Paweł Wróblewski poinformował, że w wyżej opisanych okolicznościach Komisja 
powinna wpisać do uchwały postanowienie oczekiwane przez nadzór prawny Wojewody, 
mimo negatywnej oceny tej propozycji przez członków Komisji.  

Radny Leszek Curyło zgodził się z powyższą propozycją. Radny zauważył, że jest to 
nietypowa sytuacja, jednak wygląda na to, że tak należałoby postąpić.  

Przewodniczący Komisji Gabriel Bodzioch zapytał, kto z członków Komisji jest za 
przyjęciem treści uchwały wypracowanej na posiedzeniu Komisji. 

Wynik głosowania: 3 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja podjęła 
decyzję w sprawie zatwierdzenia treści projektu uchwały. 

 

Wypracowany projekt uchwały Komisja przekaże do Biura Rady Miasta celem 
przygotowania go w formacie XML do parafy radcy prawnego, a następnie przekazania 
Przewodniczącemu Rady Miasta do ujęcia w porządku sesji w dniu 10 marca 2022 r. 

*** 

Nie ustalono terminu kolejnego posiedzenia Komisji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołował 

(-) Gabriel Bodzioch 

Przewodniczący Komisji Doraźnej 
do spraw diet radnych 

(-) Gabriel Bodzioch 
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