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BR.0012.2.11.2019 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 7 października 2019 r., godz. 17.00 

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

1) Skargi, wnioski i petycje mieszkańców. 

2) Sprawy bieżące, korespondencja. 

3) Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Skargi, wnioski i petycje mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał radnym, że w kilku 
przypadkach poinformowano mieszkańców, którzy złożyli skargę, wniosek oraz petycje, że 
Rada Miasta zajmie się ich sprawami na sesji w dniu 17 października br. Tymczasem, ze 
względu na zmianę terminu sesji, informacja ta jest już nieaktualna. Przewodniczący 
zapowiedział, że powróci do tej kwestii przy okazji omawiania poszczególnych spraw. 

a) Skarga na działanie organu wykonawczego dot. sposobu zawierania umów na 
prowadzenie audytu wewnętrznego (w sprawie nr BR.0012.12.13.2019, 
kor. nr UM.622919.2019) wraz z opinią prawną w zakresie obowiązku zamieszczania 
zapytania ofertowego w Biuletynie Informacji Publicznej (kor. nr UM.724696.2019). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał sprawę i poinformował 
o wpływie opinii prawnej, o którą prosiła Komisja. Radca prawny potwierdził, że nie ma 
obowiązku umieszczania ogłoszeń dot. zamówień publicznych poniżej 30 tysięcy zł 
w Biuletynie Informacji Publicznej i żaden przepis nie obliguje do tego organu 
wykonawczego. W związku z powyższym, zdaniem Przewodniczącego, skargę należy uznać 
za bezzasadną. 

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję w tym punkcie. Wobec braku głosów, 
Przewodniczący Paweł Wróblewski zapytał, kto z członków Komisji jest za uznaniem skargi 
za bezzasadną. 

Wynik głosowania: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
W wyniku głosowania Komisja uznała skargę za bezzasadną. Przewodniczący Komisji 
przygotuje uzasadnienie do projektu uchwały, a do skarżącej wysłana zostanie informacja 
o zmianie terminu sesji Rady Miasta z 17 na 10 października br. 

b) Petycja w sprawie polityki zarządzania konfliktem interesów (w sprawie 
BR.0012.12.14.2019, kor. nr UM.703665.2019). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski odczytał petycję i otworzył dyskusję na 
jej temat. 

Radny Michał Jaśniok uznał, że temat jest ciekawy, natomiast takie zasady powinny 
zostać również rozciągnięte na urzędników. Zdaniem radnego warto zaprosić na 
posiedzenie Dyrektora Urzędu i porozmawiać na temat tej propozycji. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że, jego zdaniem, przepisy 
antykorupcyjne zawarte w ustawie o samorządzie gminnym są wystarczające. 



 2 

Radny Michał Jaśniok uznał, że ten ciekawy temat może dotyczyć szeregu różnych 
sytuacji i zaproponował, aby zaprosić na kolejne posiedzenie osobę, która złożyła petycję. 
Radny Leszek Curyło poinformował, że nie słyszał, aby inne samorządy czy instytucje 
miały takie regulacje, gdyż byłoby to powielanie zapisów ustawowych. 

Komisja wystosuje do osoby składającej petycję zaproszenie na kolejne posiedzenie. 

c) Skarga na Dyrektora Gliwickiego Centrum Edukacyjnego (w sprawie 
BR.0012.12.15.2019, kor. nr UM.774132.2019) wraz z wyjaśnieniami Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu (w sprawie jw., kor. nr UM.789967.2019). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przedstawił sprawę ponownej skargi na 
Dyrektora Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego. Przypomniał, że Komisja miała 
wcześniej do czynienia z niniejszym wystąpieniem, jednak przekazała je do rozpoznania 
przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, która była wnioskodawcą uchwały podjętej w tej 
sprawie w 2018 r. Wystąpienie mieszkańca zostało przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu 
zwrócone do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wraz z dokumentacją sprawy. 
Jednocześnie Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zwrócić się do radcy prawnego o 
opinię. 

Radny Leszek Curyło zwrócił uwagę, że takie dokumenty prędzej powinny być 
poszukiwane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Komisja zwróci się do radcy prawnego o opinię, czy przedmiot skargi pokrywa się 
z przedmiotem skargi określonym w uchwale w sprawie rozpatrzenia skargi, podjętej 
w 2018 r. Skarżący zostanie poinformowany o podjętych działaniach. 

d) Odpowiedź Komisji Gospodarki Komunalnej na pismo Komisji w sprawie systemu 
gospodarowania odpadami (kor. nr UM.729239.2019, w sprawie BR.0012.12.12.2019). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski odczytał pismo. 

e) Petycje mieszkańców: w sprawie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (w sprawie nr BR.0012.12.12.2019, kor. nr UM.601503.2019), w sprawie 
zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nr sprawy 
i korespondencji jw.) wraz z odpowiedzią Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 
2019 r. (kor. nr UM.648375.2019) w przedmiotowej sprawie. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał petycje, a także odczytał 
pismo Zastępcy Prezydenta Miasta ustosunkowujące się do wystąpienia mieszkańców. 

Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawie. 

Radny Michał Jaśniok przypomniał, że sprawa była przez Radnych Rady Miasta szeroko 
dyskutowana, a obecnie pojawiło się nawet więcej argumentów przemawiających za 
przyjętym w Gliwicach rozwiązaniem. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski wskazał, że Komisja dysponuje opinią 
komisji „branżowej” tj. Komisji Gospodarki Komunalnej, która podtrzymała zajmowane 
przez siebie stanowisko i nie poparła petycji mieszkańców.  

Radny Jacek Trochimowicz odniósł się do kwestii sprawiedliwości społecznej, do której 
odwołują się mieszkańcy, uznając, że nie ma rozwiązania idealnego, a wybór innej metody 
mógłby doprowadzić do zamieszania. Radny uznał, że samorząd obrał kierunek, którego 
należy się trzymać. Ilość śmieci przyrasta w zastraszającym tempie i nadal problemem jest 
wyrzucanie odpadów do lasu, co powinno się już dawno unormować. 

Radny Michał Jaśniok zastanowił się, czy wspomniana „sprawiedliwość” ma dotyczyć 
jednego mieszkańca, czy wszystkich mieszkańców. Zdaniem radnego, procedura jest 
sprawiedliwa, ale w odniesieniu do wszystkich. 
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Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał również, że Zastępca 
Prezydenta Miasta informuje o ulgach, z jakich mogą korzystać mieszkańcy. Zasady ich 
uzyskania zostały dokładnie opisane. 

Radny Jacek Trochimowicz wskazał, że wielu mieszkańcom nie przysługuje ta ulga, ale 
jednocześnie mówią oni, że nie stać ich na opłatę za odbiór odpadów. Zdaniem radnego, 
to również jest kwestia uczciwości społecznej. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zapytał, czy zdaniem radnych, Komisja 
zdąży przygotować projekty uchwał na zbliżającą się sesję. 

Radny Jacek Trochimowicz zadeklarował, że przygotuje uzasadnienie do projektów 
uchwał. 

W związku z brakiem dalszych głosów, Przewodniczący Komisji zaproponował przejście do 
głosowania nad rozpatrywanymi sprawami: 

1) Przewodniczący zapytał, kto z członków Komisji jest za uznaniem petycji nr 1 za 
zasadną. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Wynik: 1 za, 5 przeciw, 
0 wstrzymujących się. Komisja odrzuciła przedmiotową petycję.  

2) Przewodniczący zapytał, kto z członków Komisji jest za uznaniem petycji nr 2 za 
zasadną. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Wynik: 1 za, 5 przeciw, 
0 wstrzymujących się. Komisja odrzuciła przedmiotową petycję.  

f) Wniosek mieszkanki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za 
odbiór odpadów (w sprawie BR.0012.12.11.2019, kor. nr UM.594276.2019) – sprawa 
była omawiana w punkcie nr 5. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zapytał, kto z członków Komisji jest za 
uznaniem wniosku za zasadny. W głosowaniu wzięło udział 6 radnych: 1 za, 5 przeciw, 
0 wstrzymujących się. Komisja uznała wniosek za bezzasadny. 

Przewodniczący przypomniał również sprawę drugiego wniosku mieszkanki w sprawie 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w ciągu ul. Daszyńskiego. Komisja zapoznała się także 
z kopią odpowiedzi udzielonej mieszkance przez Zarząd Dróg Miejskich. Przewodniczący 
wskazał, że mieszkanka wnioskuje o ustawienie sygnalizatora, jednak ZDM nie może 
podjąć działań bez analizy, dlatego pewnie uznał wniosek za niezasadny w tej chwili. Można 
by jednak zapytać, dlaczego tak postanowiono. 

Radny Michał Jaśniok uznał, że warto by zapytać, jak ZDM widzi rozpatrywanie takich 
spraw w przyszłości. 

Ad 2) Sprawy bieżące, korespondencja. 

Pisma oraz odpowiedzi na pisma Komisji: 

a) Protest/petycja w sprawie planowanej budowy osiedla bloków przy ul. Dolnej Wsi 
i Głowackiego, do wiadomości Rady Miasta (kor. nr UM.639974.2019) wraz z pozostała 
dokumentacją – Komisja zapoznała się (w zał.). 

b) Skarga na uchwałę nr XXXVI/785/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej i określenia wysokości stawek 
dziennych (kor. nr UM.680176.2019) – Komisja zapoznała się (w zał.). 

c) Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r. (kor. 
nr UM.702541.2019) – Komisja zapoznała się (w zał.). 

d) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu miasta za 
I półrocze 2019 r. (kor. nr UM.725678.2019) – Komisja zapoznała się (w zał.). 
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e) Skarga (wraz z dokumentacją towarzyszącą) mieszkańca Gliwic dot. braku odpowiedzi 
na e-mail (kor. UM.750954.2019) oraz odpowiedź p.o. Dyrektora Urzędu Miejskiego 
(kor. nr UM.776857.2019) – Komisja zapoznała się (w zał.). 

f) Informacja nt. realizacji „Programu ochrony środowiska dla miasta Gliwice na lata 2016-
2020 w okresie 2017-2018 r. (kor. nr UM.749352.2019) – Komisja zapoznała się (w 
zał.). 

g) Kopia odpowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta z 8 sierpnia 2019 r. udzielona mieszkance 
dot. skrzyżowania w rejonie ulic Daszyńskiego-Słowackiego-Dolnej Wsi (kor. 
nr UM.784924.2019) – Komisja zapoznała się (w załączeniu). 

h) Skarga mieszkańca na uchwałę nr XXV/674/2004 w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich 
wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (kor. nr UM.607928.2019) – Komisja 
przyjęła do wiadomości (w zał.). 

i) Odpowiedź Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie jw. (kor. nr UM.681648.2019) 
– Komisja przyjęła do wiadomości (w zał.). 

j) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
(kor. nr UM.707689.2019) – Komisja przyjęła do wiadomości (w zał.). 

Ad 3) Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień 4 listopada 2019 r. (godz. 17.00). 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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