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BR.0012.2.7.2018 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 13 maja 2019 r., godz. 17.30 

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

1) Skarga na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. 

2) Wniosek w sprawie poprawy stanu ul. Pelikana z dn. 17 kwietnia 2019 r.  

3) Sprawy bieżące, korespondencja. 

4) Ustalenie terminu szkolenia. 

5) Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Skarga na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4. 

Do Komisji wpłynęła skarga na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 z dnia 
11 kwietnia 2019 r. (w sprawie nr BR.0012.12.7.2019, kor. nr UM.354558.2019) wraz 
z odpowiedzią Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 24 kwietnia 2019 r. 
(kor. nr UM.379949.2019). 

Przewodniczący Paweł Wróblewski zreferował sprawę na podstawie zgromadzonych 
dokumentów. Zaproponował, aby zwrócić się do radcy prawnego z pytaniem, czy Komisja 
powinna się zajmować skargą, która dotyczy składu komisji egzaminacyjnej. 
Przewodniczący ma wątpliwości, czy sprawa ta nie powinna zostać zbadana przez 
Kuratorium Oświaty. 

Radny Adam Majgier wskazał, że skarżący wysłał swoją skargę do wiadomości 
Kuratorium. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski uznał, że Komisja powinna posiadać więcej 
informacji na temat sprawy, jeśli ma ją badać od strony merytorycznej. 

Radny Jacek Trochimowicz poinformował, że, jego zdaniem, skarżącemu 
uniemożliwiono udział w komisji egzaminacyjnej, ponieważ nie wziął udziału w szkoleniu. 
Radny chciałby pozyskać informację, czy udział w szkoleniu jest obowiązkowy. Dodał, że 
innym członkom komisji egzaminacyjnej umożliwiono wzięcie udziału w szkoleniu przed 
rozpoczęciem egzaminu, zastanowił się więc, czy wobec skarżącego nie zadziałano 
w sposób dyskryminacyjny. Radny podkreślił, że tego należy się dowiedzieć. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski przypomniał, że Rada Miasta zajmuje się sprawami 
niezastrzeżonymi dla innych podmiotów i ponowił pytanie, czy jest to taka sprawa. 

Radny Gabriel Bodzioch zwrócił uwagę, że skarżący skarży się nie tylko na 
niedopuszczenie do pracy w komisji egzaminacyjnej, ale też zarzuca Dyrektorowi szkoły 
zemstę na jego osobie za wcześniejsze zwolnienie z pracy (został przywrócony na mocy 
wyroku sądowego). 
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Przewodniczący Paweł Wróblewski zapytał, czy radni chcą omawiać teraz sprawę od 
strony merytorycznej, czy też zwrócić się do radcy prawnego z prośbą o opinię. Jeśli będzie 
taka potrzeba, Komisja zwróci się do Wydziału Edukacji z prośbą o dodatkowe informacje.  
Komisja postanowiła wystąpić do radcy prawnego z pytaniem, czy Rada Miasta jest 
właściwa do rozpatrzenia skargi, która dotyczy ustalania składu komisji egzaminacyjnej, a 
także wystosować pismo do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o uszczegółowienie 
informacji dotyczących sprawy.  

Przewodniczący Paweł Wróblewski poinformował, że zastanowi się, w jakiej formie 
poinformować skarżącego o podjętych działaniach. Sprawa nie zostanie 
najprawdopodobniej skierowana na najbliższą sesję w dniu 30 maja br. 

Ad 2) Wniosek w sprawie poprawy stanu ul. Pelikana z dn. 17 kwietnia 2019 r.  

Do Komisji wpłynął wniosek w sprawie poprawy stanu ul. Pelikana z dn. 17 kwietnia 2019 r. 
(w sprawie BR.0012.12.6.2019, kor. nr UM.387385.2019) wraz z odpowiedzią Zastępcy 
Prezydenta Miasta z 7 maja 2019 r. (kor. nr UM.405245.2019).  

Przewodniczący Paweł Wróblewski poinformował, że pełnomocnik wnioskodawców 
poprosił o informację, kiedy sprawa będzie omawiana przez Komisję, ponieważ chciałby 
wziąć udział w jej posiedzeniu. Przewodniczący poinformował radnych o swoich 
wątpliwościach, czy Rada Miasta ma podstawę, aby zakończyć postępowanie wnioskowe 
podjęciem uchwały o charakterze intencyjnym. 

Radny Michał Jaśniok zauważył, że problem nie wystąpi, gdy wniosek zostaje 
rozpatrzony negatywnie. Jeśli natomiast zostaje uznany za zasadny, to powinien być jakiś 
dalszy ciąg sprawy. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski postawił pytanie, czy remont drogi nie należy do 
kompetencji Prezydenta Miasta i zaproponował, aby sprawę rozstrzygnąć pod kątem 
prawnym. 

Komisja wystąpi z prośbą o opinię prawną na temat możliwości podjęcia przez Radę Miasta 
uchwały intencyjnej w sprawie zainicjowania zadania inwestycyjnego. 

Radny Leszek Curyło, w dalszej części dyskusji, zapytał, czy przedmiotowa droga należy 
do miasta. 

Radny Jacek Trochimowicz wyjaśnił, że jest to droga wewnętrzna. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski zastanowił się, czy taką drogę utrzymuje miasto. 

Radny Jacek Trochimowicz stwierdził, że, jego zdaniem, radni nie mogą działać w ten 
sposób, aby inicjować jakieś przedsięwzięcia. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski zapytał, czy uchwała intencyjna jest potem przez 
Radę realizowana. 

Radny Michał Jaśniok wskazał, że raczej przez Samorząd, reprezentowany przez dwa 
organy. 
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Przewodniczący Paweł Wróblewski zwrócił uwagę, że Rada Miasta nie może nakazać 
Prezydentowi Miasta jakiegoś działania. Uznał, że należy się zastanowić, w jaki sposób 
procedować w takich sprawach. Zwrócił uwagę, że działań do podjęcia w takim trybie 
byłoby mnóstwo, a mieszkańcy mogliby uznać, że jest to łatwiejszy sposób na załatwienie 
swojej sprawy. 

Radny Jacek Trochimowicz wskazał również na kwestię tego, jak daleko można 
ingerować w budżet, który został uchwalony. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski zgodził się, że mógłby tu powstać jakiś precedens. 

Zgodnie z propozycją Przewodniczącego Komisji, wnioskodawcy zostaną poinformowani, 
za pośrednictwem swojego pełnomocnika, że ich sprawa będzie omawiana na posiedzeniu 
Komisji w dniu 27 maja br. 

Ad 3) Sprawy bieżące, korespondencja. 

a) Pismo przekazujące skargę mieszkanki na Prezesa ZBM I TBS do rozpatrzenia przez 
Komisję (BR.0012.12.5.2019, kor. nr UM.288568.2019) –  

Przewodniczący Paweł Wróblewski omówił sprawę wraz z opinią radcy prawnego. 
Zaproponował przedłożenie Radzie Miasta projektu uchwały w sprawie stwierdzenia braku 
właściwości do rozpatrzenia sprawy, który odczytał. 

Komisja poparła propozycję i projekt przygotowany przez Przewodniczącego Komisji – 6 
radnych za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

 

b) Kopia odpowiedzi ZBM I TBS udzielonej skarżącej (w sprawie BR.0012.12.5.2019, 
kor. nr UM.320319.2019) – Komisja zapoznała się. 

c) Opinia prawna w sprawie trybu rozpatrywania skargi na Prezesa ZBM I TBS (w sprawie 
BR.0012.12.5.2019, kor. nr UM.408057.2019) – Komisja zapoznała się. 

d) Raport o Stanie Miasta wraz z pismem przewodnim (kor. nr UM.414975.2019, 
w załączeniu) – Komisja zapoznała się. 

e) Sprawozdanie Centrum Pieczy Zastępczej z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją ww. zadań (w załączeniu, 
kor. nr UM.202454.2019, w załączeniu) – Komisja zapoznała się. 

f) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w roku 2018 (kor. 
nr UM.405041.2019, w załączeniu). 

g) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 – opracowanie (kor. 
nr UM.395949.2019, w załączeniu) – Komisja zapoznała się. 

h) Sprawozdanie z wykonania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 
rok 2018 (kor. nr UM.395367.2019, w załączeniu) – Komisja zapoznała się. 

i) Miejski program przeciwdziałania narkomanii (kor. nr UM.293127.2019, w załączeniu) 
– Komisja zapoznała się. 

j) Zestawienie skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2019 (kor. nr UM.315819.2019, w 
załączeniu) – Komisja zapoznała się. 

k) Pismo ws. obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
(kor. nr UM.305868.2019, w załączeniu) – Komisja zapoznała się. 

l) Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
(kor. nr UM.291066.2019) – Komisja zapoznała się. 
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Komisja zatwierdziła protokoły posiedzeń, które odbyły się w dniach 25 lutego oraz 4 marca 
br. 

Ad 4) Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski zaproponował, aby kolejne posiedzenie odbyło się 
27 maja br. (godz. 18.00). 

Jeśli będzie to potrzebne, posiedzenie zostanie zwołane również na 3 czerwca br. 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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