BR.0012.2.4.2018

Protokół posiedzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 4 marca 2019 r., godz. 17.00
Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał
zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:
1) Wniosek w sprawie wprowadzenia egzaminów z topografii miasta (sprawa nr
BR.0012.12.3.2019).
2) Skarga mieszkańca w sprawie skierowania na badania lekarskie (sprawa
nr BR.0012.2.2019).
3) Sprawy bieżące.
4) Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.
Ad 1) Wniosek w sprawie wprowadzenia egzaminów z topografii miasta.
Przewodniczący Paweł Wróblewski podsumował stan spraw prowadzonych przez
Komisję. W sprawie skargi na Dyrektora ZSO nr 12 Komisja czeka na wyjaśnienia
skarżącej, a na kolejne posiedzenie zaproszona zostanie Pani Dyrektor. Jest również brana
pod uwagę możliwość, że posiedzenie zostanie przesunięte, jeśli nie nadejdzie odpowiedź
od skarżącej.
Otwierając dyskusję, Przewodniczący przypomniał, że do Rady Miasta wpłynęły dotąd 103
jednobrzmiące wnioski przedsiębiorców świadczących usługi taksówkarskie. Każdą z tych
osób należy z osobna informować o przebiegu sprawy. Przewodniczący poinformował
również, że nadeszła odpowiedź od Sekretarza Miasta, który nie rekomenduje
wprowadzania wnioskowanego rozwiązania. Przewodniczący podziękował również radnemu
Jackowi Trochimowiczowi za informację, że trwają prace nad zmianą przepisów, polegającą
na całkowitej rezygnacji z egzaminów z topografii (obecnie rada gminy może wprowadzić
taki obowiązek). Doniesienia medialne na powyższy temat zostały przekazane radnym na
Portal. Przewodniczący nie odnalazł natomiast projektu ustawy w tej sprawie, być może na
razie jest to na etapie dyskusji.
Przewodniczący Paweł Wróblewski poprosił o przegłosowanie stanowiska w sprawie
rozpatrzenia wniosku; Przewodniczący zaproponował negatywne rozpatrzenie wniosku.
Głosowanie: 6 za przyjęciem ww. stanowiska, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Komisja zarekomenduje Radzie Miasta negatywne rozpatrzenie wniosku i przygotuje
projekt uchwały w tej sprawie.
Uzasadnienie do projektu przygotuje radny Michał Jaśniok.
Ad 2) Skarga mieszkańca w sprawie skierowania na badania lekarskie.
Przewodniczący Paweł Wróblewski przypomniał sprawę i zreferował pismo Sekretarza
Miasta z wyjaśnieniami. Znalazła się w nim informacja, że Samorządowe Kolegium
Odwoławcze uznało, iż były podstawy do skierowania skarżącego na badania lekarskie.
Radny Adam Majgier zapytał, czy Komisją będzie czekać na wyrok sądu.

Przewodniczący Paweł Wróblewski uznał, że Komisja nie powinna wstrzymywać prac,
ponieważ jest zobowiązana do rozstrzygnięcia w terminie. Zdaniem Przewodniczącego, jeśli
skarżący został skierowany na badania, to powinien na nie pójść.
Przewodniczący Komisji przedstawił swoje wątpliwości dotyczące interpretacji, kto
powinien rozpatrzyć skargę na Sekretarza Miasta. Być może tę część skargi należy
przekazać do właściwego podmiotu według właściwości. Przewodniczący zaproponował
zwrócić się do radcy prawnego z prośbą o opinię w tej sprawie.
Przewodniczący zaproponował następnie przegłosowanie stanowiska w sprawie skargi
(uznania jej za bezzasadną), a po otrzymaniu opinii prawnej zdecydować, czy projekt
uchwały dotyczyć będzie tylko części związanej z działalnością Prezydenta Miasta, czy
Sekretarza również.
Głosowanie: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
Uzasadnienie do projektu uchwały przygotuje radny Jacek Trochimowicz.
Ad 3) Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:
a) Informacja w sprawie zapytania ofertowego (w sprawie BPR.0012.11.7.2018) – Komisja
zapoznała się, bez dalszego biegu.
Ad 4) Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
Przewodniczący zaproponował, aby kolejne posiedzenie odbyło się 13 marca br. (godz.
17.00).
Jeśli będzie to potrzebne, posiedzenie zostanie zwołane również na 25 marca br.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
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