
BR.0012.2.7.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 15 czerwca 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.) 

Posiedzenie rozpoczęło się z 15-minutowym opóźnieniem, ze względu na przedłużenie obrad Komisji 
Gospodarki Komunalnej. 

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

1) Skargi, wnioski i petycje mieszkańców. 

2) Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Skargi, wnioski i petycje mieszkańców. 

1. Skarga na działania Dyrektora MZUK (w sprawie BR.0012.12.7.2020, 
kor. nr UM.517464.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski odczytał skargę, a następnie powiadomił 
radnych, że informacja (stanowisko) Prezydenta Miasta jeszcze nie nadeszła, zaproponował 
więc, aby Komisja się wstrzymała się z procedowaniem do czasu jej wpływu. 

Jednocześnie Komisja postanowiła się zwrócić do radcy prawnego z prośbą o opinię, czy 
sprawa powinna być rozpatrywana przez Radę Miasta, czy też w trybie dostępu do 
informacji publicznej. 

2. Petycja Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin o podjęcie uchwały w sprawie 
samorządowej karty praw rodzin (w sprawie BR.0012.12.6.2020, kor. 
nr UM.468908.2020) wraz z opinią prawną. 

3. Wniosek o sporządzenie opinii prawnej w oparciu o art. 241 KPA na temat petycji, 
wniesiony przez inny podmiot niż składający petycję. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zreferował oba pisma. Poinformował, że 
nie wpłynęło jeszcze stanowisko prezydenta miasta w sprawie petycji, wobec czego 
proponuje wstrzymać się z procedowaniem w sprawie petycji do kolejnego posiedzenia. 
Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował radnych, iż zastanawia się, czy 
oba wystąpienia nie powinny być rozpatrywane łącznie. Proponuje zapytać radcę 
prawnego, w jaki sposób Komisja powinna w tej sprawie procedować. Przewodniczący ma 
wątpliwości, czy wnioskodawca powinien nakładać na Komisję jakieś działania. 

Radny Leszek Curyło zgodził się z propozycją, by połączyć procedowanie w obu 
sprawach. 

Komisja zwróci się z prośbą o opinię prawną, w jaki sposób powinna procedować w sprawie 
obu wystąpień, biorąc pod uwagę, że czas na rozpatrzenie petycji wynosi 3 miesiące, a 
wniosku – 30 dni. 



4. Petycja przedsiębiorców z branży hotelarskiej o obniżenie wymiaru podatku od 
nieruchomości na czas trwania pandemii Coronawirus Covid-19 
(kor. nr UM.431301.2020, w sprawie BR.0012.12.4.2020).  

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał sprawę petycji złożonej przez 
kilka podmiotów działających w branży hotelarskiej wraz z odpowiedzią Prezydenta Miasta. 
Przewodniczący zaproponował, by zaprosić przedstawiciela Urzędu Miejskiego, 
w kontekście wspomnianej pomocy udzielanej podatnikom w ramach art. 67 ordynacji 
podatkowej. 

Komisja zwróci się do Prezydenta Miasta z zaproszeniem na kolejne posiedzenie i prośbą o 
przekazanie Komisji informacji, jak wygląda pomoc dla przedsiębiorców, w tym hotelarzy. 

5. Petycja „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” (w sprawie BR.0012.12.9.2020, 
kor. nr UM.327306.2020) – Radca prawny proponuje, ze względu na brak formalny, 
pozostawić petycję bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o petycjach. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zreferował sprawę i przypomniał 
rozważania, jak zakończyć procedowanie w sprawie ze względu na istniejące braki 
formalne. Przewodniczący Komisji odczytał następnie właściwy przepis ustawy o petycjach, 
określający tryb postępowania w przypadku braków. Przewodniczący zaproponował 
zapytać radcę prawnego, w jaki sposób zamknąć sprawę. Sam skłania się ku pozostawieniu 
wystąpienia w aktach. 

Radny Michał Jaśniok uznał, że nie potrzeba angażować radcy, tylko wystosować pismo 
do Przewodniczącego Rady Miasta z informacją o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia, 
z powołaniem się na właściwy przepis. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poprosił o przegłosowanie propozycji 
radnego Michała Jaśnioka. 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 

Ad. 2. Sprawy bieżące.  

a) Pismo przewodnie w sprawie przekazania Raportu o Stanie Miasta Gliwice (w załączeniu, 
kor. nr UM.493470.2020) – Komisja zapoznała się. 

b) Pismo Komisji Rewizyjnej w sprawie opiniowania Raportu o Stanie Miasta Gliwice za 
2019 r. (kor. nr UM.UM.522991.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski wskazał, że, zgodnie z Regulaminem Rady 
Miasta, komisje stałe powinny przedstawić swoje opinie w sprawie raportu podczas debaty 
na temat Raportu o Stanie Miasta. Przewodniczący zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do 
Raportu, czy też są gotowi do przegłosowania opinii. 

Radni wyrazili wolę głosowania w sprawie opinii w sprawie Raportu o Stanie Miasta. 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych: 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 

c) Skarga mieszkańca na pracownika Urzędu Miejskiego dot. braku odpowiedzi w sprawie 
wdrożenia karty mieszkańca (kor. nr UM.437943.2020, w załączeniu) – Komisja 
zapoznała się. 

d) Skarga mieszkańca jw. w sprawie braku odpowiedzi na pismo dot. użytkowania działki 
(kor. nr UM.478018.2020, w załączeniu) – Komisja zapoznała się. 



e) Pismo w sprawie zamiaru umorzenia należących do miasta Gliwice udziałów w kapitale 
zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (oryginał w aktach sesji 
XV/2020, kor. nr UM.473856.2020) – Komisja zapoznała się. 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 22 czerwca 2020 r. (godz. 17.00, 
tryb zdalny).  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 

 


	Protokół posiedzenia
	Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
	Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
	w dniu 15 czerwca 2020 r., godz. 17.00
	Ad 1) Skargi, wnioski i petycje mieszkańców.
	Ad. 2. Sprawy bieżące.


