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BR.0012.2.14.2019 
Protokół posiedzenia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 

w dniu 9 grudnia 2019 r., godz. 16.00 
Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:  

1) Skargi i petycje mieszkańców. 

2) Sprawy bieżące, korespondencja. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad. 1. Skargi i petycje mieszkańców. 

1) Skarga mieszkańca z dnia 25 września 2019 r. (wpływ do Urzędu Miejskiego 
w dn. 29 października) na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 
(w sprawie nr BR.0012.12.18.2019, kor. nr UM.912773.2019).  

2) Informacja p.o. Prezydenta Miasta w sprawie ww. skargi (w sprawie 
nr BR.0012.12.18.2019, kor. nr UM.950898.2019). 

Sprawę zreferował radny Gabriel Bodzioch, który poinformował, że można w niej 
odnaleźć wiele wątków, w tym zarzut złego traktowania skarżącego przez pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej, denerwowania oraz prowokowania go. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zreferował wyjaśnienia przekazane przez 
p.o. Prezydenta Miasta i zapytał, czy radni uznają je za wystarczające, czy też chcieliby 
uzyskać jakieś dodatkowe informacje lub wystosować do kogoś zaproszenie. 

Radny Leszek Curyło wyraził przekonanie, że Dyrektor OPS nie powie nic ponad to, co 
znalazło się w piśmie i co przedstawił p.o. Prezydenta Miasta. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski uznał, że przedmiot skargi jest jasny i nie 
wymaga uzupełnienia ze strony skarżącego. Zdaniem Przewodniczącego, również 
odpowiedź jest wystarczająca do zajęcia stanowiska. Jeśli radni są tego samego zdania, 
Przewodniczący proponuje przegłosować stanowisko w sprawie rozpatrzenia skargi. 

Radny Adam Majgier uznał, że otrzymane materiały są wystarczające do zajęcia 
stanowiska. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował uznanie skargi za 
bezzasadną. 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych – 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
uznała skargę za bezzasadną i przedłoży Radzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie. 

3) Petycja mieszkańców z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany stawek opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w sprawie nr BR.0012.12.19.2019, 
kor. UM.919504.2019). 

4)  Informacje p.o. Prezydenta Miasta w sprawie ww. petycji (w sprawie 
nr BR.0012.12.19.2019, kor. nr UM.959140.2019. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski odczytał petycję wraz z pisemną 
informacją p.o. Prezydenta Miasta, a następnie otworzył dyskusję. 
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Radny Jacek Trochimowicz poinformował, że, zgodnie z jego obserwacjami, problem 
śmieci narasta. Zdaniem radnego temat jest trudny. Opłata za odbiór śmieci musi 
zaspokoić ogólne potrzeby systemu. Radny nie chciałby wiązać tej kwestii z prowadzoną 
kampanią wyborczą i nie chciałby, żeby stała się ona jej elementem. Wypracowano 
metodykę informowania mieszkańców na temat systemu gospodarowania odpadami. 
Radny zaznaczył jednak, że rozumie mieszkańców, którzy przedstawiają mu swoją 
sytuację, więc może jakiejś rewizji system wymaga. Radny uważa, że można dyskutować 
o pomysłach, jednak nie na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a Komisji 
Gospodarki Komunalnej, i to w gronie eksperckim. Radny J. Trochimowicz poinformował, 
że niepokoi go pomysł konsultacji i liczba ludzi, którzy wezmą w nich udział. Jest to 
niebezpieczne narzędzie, a dotyczy newralgicznej sprawy dla miasta. Radny uznał, że radni 
powinni być konsekwentni, a ewentualną dyskusję podjąć po przedterminowych wyborach 
prezydenta miasta. 

Radny Leszek Curyło uznał propozycję przedmówcy za dobry pomysł. Zwrócił uwagę, że 
w najbliższej przyszłości planowane jest złożenie zamówienia na odbiór odpadów 
komunalnych z wolnej ręki, będzie więc czas na prowadzenie dyskusji. Obecny stan prawny 
jest taki, a nie inny, i o tym należy poinformować mieszkańców. 

Radny Michał Jaśniok uznał, że zmiana zasad w chwili obecnej byłaby błędem, byłoby to 
działanie populistyczne, choć radny rozumie, że jest to element kampanii wyborczej. Radny 
myśli, że konsultacje się odbędą i zakończą tym, że mieszkańcy nie przychylą się do 
stanowiska prezentowanego przez Radę Miasta. Wówczas trzeba będzie to wytłumaczyć 
gliwiczanom. 

Radny Jacek Trochimowicz zgodził się z wypowiedzią przedmówcy. Konsultacje nie są 
złym pomysłem, ale trzeba rozmawiać poważnie. 

Radny Leszek Curyło uznał za istotne, by, w razie konsultacji, zmobilizować mieszkańców 
do wzięcia w nich udziału. 

Radny Michał Jaśniok zgodził się, że mieszkańcy powinni mieć świadomość konsekwencji 
ewentualnych zmian. 

Radny Adam Majgier zaproponował, aby wstrzymać się z zakończeniem sprawy do 
wyborów na prezydenta miasta. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że termin na rozpatrzenie 
sprawy upływa w lutym przyszłego roku. Dodał, że wcześniej udzielane Komisji informacje 
były bardziej obszerne. W otrzymanym piśmie mało jest argumentów, tylko informacja, że 
są planowane konsultacje. 

Radny Jacek Trochimowicz uznał, że pierwsza część pisma pokrywa się 
z dotychczasowymi odpowiedziami. W dalszej swojej części mówi, co można zrobić, 
np. przeprowadzić konsultacje. Radny poinformował, że się obawia, iż do lutego przyszłego 
roku nie pojawią się nowe rozstrzygnięcia. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował, aby Komisja zwróciła się 
o szersze informacje, które dostarczą jej więcej argumentów na temat poszczególnych 
metod naliczania opłaty. 
Komisja postanowiła wystąpić z pismem jw. – 6 radnych za, 0 przeciw, 
0 wstrzymujących się. 

5) Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie akcji edukacyjnej w zakresie właściwego 
użytkowania kotłów na paliwa stałe (w sprawie nr BR.0012.12.20.2019, kor. 
nr UM.942975.2019). 
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Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zreferował petycję wraz z dołączoną 
opinią prawną, mówiącą, że Rada Miasta nie jest właściwa do jej rozpatrzenia. 
Zaproponował, aby przedłożyć Radzie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku 
właściwości Rady Miasta do rozpatrzenia petycji oraz przekazania jej do organu 
właściwego, czyli p.o. Prezydenta Miasta. 

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie – 6 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 
się. 

Ad. 2. Sprawy bieżące, korespondencja. 

a) Pismo (e-mail) skarżącego w sprawie skargi na Dyrektora Górnośląskiego Centrum 
Edukacyjnego (w sprawie BR.0012.12.15.2019, kor. nr UM.970645.2019). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zreferował pismo. 

Komisja postanowiła przesłać skarżącemu opinię prawną, o którą prosił, a także informację 
na temat możliwości odwołania się od stanowiska Rady Miasta wyrażonego uchwałą. 

b) Pismo przewodnie do projektu uchwały Klubu Prawa i Sprawiedliwości o zmianie uchwały 
w sprawie Statutu Miasta (w załączeniu, kor. nr UM.900036.2019) – Komisja zapoznała 
się. 

c) Pisma w sprawie podmiotów, na rzecz których w 2020 r. skazani na karę pozbawienia 
wolności oraz ograniczenia wolności mogą wykonywać nieodpłatne prace na cele 
społeczne (w załączeniu, kor. nr UM.934696.2019 i UM.925227.2019) – Komisja 
zapoznała się. 

d) Zaproszenie na szkolenie „Postępowanie administracyjne w sprawie skarg, wniosków 
i petycji – aktualne problemy praktyczne” (w załączeniu, kor. nr UM.946669.2019) – 
Komisja zapoznała się, radni nie wezmą udziału. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował radnych, że skieruje do 
p.o. Prezydenta Miasta pismo w sprawie interwencji mieszkanki dot. niewygodnych ławek, 
przedstawionej na posiedzeniu Komisji w dniu 4 listopada br. 

Komisja zatwierdziła protokół posiedzenia w dniu 4 listopada 2019 r. 

Komisja nie ustaliła terminu kolejnego posiedzenia. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Krystyna Sowa 
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