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BR.0012.2.9.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 6 lipca 2020 r., godz. 17.00 

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – 
na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) 

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

1) Skargi, wnioski oraz petycje mieszkańców. 

2) Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Skargi, wnioski oraz petycje mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że pod obrady Komisji 
skierowana została petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie uchwalenia 
Samorządowej Karty Praw Rodzin (w sprawie BR.0012.12.6.2020), a także wniosek 
osoby fizycznej o przekazanie opinii prawnej w jej sprawie. Komisja nadal oczekuje na 
odpowiedź radcy prawnego, dlatego proponuje, aby z procedowaniem obu wystąpień 
wstrzymać się do kolejnego posiedzenia, które mogłoby się odbyć 20 lipca br.  

Radny Adam Majgier zgodził się, że najlepiej poczekać z rozpatrywaniem sprawy do 
uzyskania wszystkich informacji. 

Komisja postanowiła wstrzymać się z procedowaniem i nie występować na razie z prośbą 
o kolejne opinie prawne. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał o skierowanej do Komisji 
skardze na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (w sprawie 
BR.0012.12.7.2020). Dodał, że Komisja wystąpiła o opinię prawną, zgodnie z którą 
sprawa dotyczy udzielenia informacji publicznej, skarga powinna więc być skierowana do 
MZUK celem przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z opinią, 
Przewodniczący zaproponował przedłożenie Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie 
stwierdzenia braku kompetencji Rady do rozpatrzenia sprawy. 

Żaden z członków Komisji nie zgłosił odmiennej propozycji, w związku z czym przystąpiono 
do głosowania w sprawie stanowiska Komisji. 

Wynik głosowania: 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja przyjęła 
stanowisko w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta do rozpatrzenia sprawy. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że wpłynęła odpowiedź 
Komisji Budżetu i Finansów na pytanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o spodziewane 
konsekwencje pozytywnego rozpatrzenia petycji podmiotów prowadzących działalność 
hotelarską, które wystąpiły o obniżenie wymiaru podatku od nieruchomości na czas trwania 
epidemii COVID-19 (w sprawie BR.0012.12.4.2020). Komisja Budżetu zgodziła się ze 
stanowiskiem Prezydenta Miasta przedstawionym w piśmie Skarbnika Miasta. Komisja 
Skarg zapoznała się już z tym stanowiskiem Prezydenta, jednak Przewodniczący 
przypomniał jego główne tezy. Przewodniczący wskazał również, iż na poprzednim 
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posiedzeniu Komisji obecna była Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat, która przedstawiła 
radnym szczegółowe informacje na temat wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez 
miasto. Działania pomocowe są podejmowane, trudno natomiast przewidzieć skutki 
finansowe wprowadzenia ulg, o jakie wnoszą podmioty podpisane pod petycją. Nadmienić 
należy, że to wsparcie skierowane by było nie tylko do nich, ale do wszystkich podmiotów 
z branży hotelarskiej. W związku z powyższym podsumowaniem, Przewodniczący 
zaproponował zakończenie procedowania w przedmiotowej sprawie na dzisiejszym 
posiedzeniu, a następnie otworzył dyskusję. 

Radny Michał Jaśniok  poinformował, że brał udział w dyskusji na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów i optuje za odrzuceniem petycji. 

W związku z brakiem dalszych głosów, Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie 
stanowiska w sprawie odrzucenia (nieuwzględnienia) petycji w sprawie obniżenia wymiaru 
podatku dla podmiotów prowadzących działalność hotelarską. 

Wynik głosowania: 4 radnych za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Komisja przyjęła 
stanowisko w sprawie odrzucenia (nieuwzględnienia) petycji i przygotuje na najbliższą 
sesję Rady Miasta projekt uchwały o powyższej sentencji. 

Radny Jacek Trochimowicz przekazał, że za wybiórcze uważa działania, które mogłyby 
zaburzyć przepływy między podmiotami oraz konkurencję. Zaznaczył również, że, chcąc 
uwzględnić petycję, należałoby się najpierw zwrócić o opinię do Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski podkreślił, że ma zaufanie do Komisji 
Budżetu i Finansów, stąd jego osobista decyzja o głosowaniu za odrzuceniem petycji. 

Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Sprawy bieżące i wolne wnioski zgłaszane przez radnych. 

Komisja zapoznała się z następującym pismem: 

a) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice za rok 
2019 (w załączeniu, kor. nr UM.594213.2020). 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 20 lipca 2020 r. o godz. 17.00. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

 
(-) Paweł Wróblewski 
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