
BR.0012.2.5.2020 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 19 maja 2020 r., godz. 16.00 

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) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta dot. 
pełnienia obowiązków zarządcy cmentarza. 

2) Skargi, wnioski i petycje mieszkańców. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta dot. 
pełnienia obowiązków zarządcy cmentarza. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że skarga mieszkanki na 
Prezydenta Miasta dotyczy cmentarza tryńskiego z dnia 12 listopada 2019 r. (w sprawie 
BR.0012.12.22.2019, kor. nr UM.98480.2019). Skarga ta została przekazana przez 
Ministerstwo Rozwoju. Towarzyszy jej opinia prawna, sporządzona na wniosek Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, którą Przewodniczący zreferował. Przewodniczący przypomniał 
również, że projekt uchwały został Komisji zwrócony przez Radę Miasta podczas sesji w dn. 
13 lutego br., celem ponownego przepracowania. Przewodniczący Komisji dodał, że, jego 
zdaniem, skarga nie jest bezprzedmiotowa, ponieważ istnieje obowiązek ogrodzenia 
działających cmentarzy, co wynika z otrzymanej opinii prawnej i co, zdaniem 
Przewodniczącego, rozwiewa wątpliwości. Następnie Przewodniczący Komisji otworzył 
dyskusję. 

Radny Adam Majgier zgodził się, że z opinii prawnej wynika, iż cmentarz powinien być 
ogrodzony, wobec czego skarga jest zasadna. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski uznał, że Komisja powinna podtrzymać 
stanowisko zawarte w projekcie uchwały, natomiast wniosek o wykonanie teraz ogrodzenia 
jest bezprzedmiotowy. Przewodniczący poinformował, że nie dostrzega podstaw do zmiany 
projektu uchwały, przedłożonego Radzie Miasta na sesję w dn. 13 lutego 2020 r. 

Radny Michał Jaśniok zwrócił uwagę, że w chwili złożenia skargi Prezydent Miasta podjął 
już działania w celu zamknięcia cmentarza. 

Radny Jacek Trochimowicz uznał, że opinia Komisji była wyważona i uważa, że przy 
tych wnioskach Komisja powinna pozostać. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaprezentował zdjęcia. Wskazał, że radny 
Michał Jaśniok zwrócił uwagę, iż na zdjęciach z 2013 r. ogrodzenie nie było zamontowane 
w całości. Zwrócił ponadto uwagę, że w piśmie Zastępcy Prezydenta Miasta z lutego br. 
potwierdzono, że cmentarze powinny być ogrodzone. Następnie, Przewodniczący Komisji 
zapytał, czy radni mają jeszcze jakieś uwagi lub pytania. 



Wobec braku pytań i uwag, Przewodniczący Komisji zaproponował przystąpienie do 
głosowania w sprawie projektu uchwały i zaproponował, aby Komisja podtrzymała swoje 
wcześniejsze stanowisko w sprawie. 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja 
podtrzymała pierwotnie wyrażone stanowisko uznające skargę za częściowo zasadną. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zapytał, czy radni proponują przedłożyć 
Radzie Miasta projekt uchwały w dotychczasowym brzmieniu, czy też projekt (jego 
uzasadnienie) powinien zostać zmieniony.  

Radny Michał Jaśniok uznał, że bardziej szczegółowe informacje można przekazać 
radnym ustnie, podczas sesji Rady Miasta. 

Radny Gabriel Bodzioch uznał, ze projekt powinien zostać przygotowany na nowo. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że zastanawia się, czy 
opisać w projekcie nowe okoliczności sprawy, wobec czego poprosił radnych o wolną rękę 
w zredagowaniu projektu. 

Radni wyrazili zgodę na propozycję Przewodniczącego Komisji, na czym zakończono 
procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad. 2. Skargi, wnioski i petycje mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przedstawił skargę na Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (w sprawie BR.0012.12.22.2020, kor. 
nr UM.287066.2020) wraz z odpowiedzią przedstawiającą stanowisko Zakładu (kor. 
nr UM.316899.2020). Przewodniczący poinformował, że skarżący chciałby przejąć umowę 
najmu mieszkania po swojej matce, jednak będzie najprawdopodobniej eksmitowany 
z tego lokalu. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie wyraził zgody na zawarcie ze 
skarżącym umowy. Lokal jest obecnie zajmowany przez skarżącego bezumownie, a opłaty 
za niego nie są regulowane. Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił obowiązujące 
przepisy prawne. Poinformował również, że zastanawia się, czy zaprosić Dyrektor ZGM na 
posiedzenie Komisji i poprosić ją o szczegółowe informacje. 

Radny Leszek Curyło poinformował, że chętnie by wysłuchał wyjaśnień jakiegoś 
pracownika ZGM. 

Radny Jacek Trochimowicz przyznał, że również chciałby wysłuchać informacji ze strony 
ZGM na ten temat, ponieważ jest to kolejna sprawa tego typu, z którą się styka. Zdaniem 
radnego, można oceniać sprawę pod kątem jakiejś niefrasobliwości mieszkańców, jednak 
radny ma pewne wątpliwości, ponieważ sytuacje życiowe ludzi są bardzo różne i warto się 
nad nimi pochylić. Radny chciałby się zapoznać dokładnie z zasadami dotyczącymi tego 
typu spraw. 

Radny Michał Jaśniok poinformował, że z przekazanej przez ZGM informacji wynika, że 
od 2004 r. media w mieszkaniu były opłacane tylko za 1 osobę. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zwrócił również uwagę, że mieszkanie jest 
zadłużone na kwotę 20 tysięcy zł. Przewodniczący zgodził się z uwagami radnych 
i zaproponował zaproszenie Dyrektora ZGM na kolejne posiedzenie w celu omówienia 
sprawy. 

Ad. 3. Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie przedstawienia opinii nt. 
„Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.” (w aktach sprawy 
nr BR.0012.12.5.2020, kor. nr UM.336863.2020).  



Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że Komisja Rewizyjna 
zwróciła się z prośbą o przedstawienie opinii komisji stałych nt. „Sprawozdania […]” 
w terminie do dnia 8 czerwca br. Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby Komisja 
przegłosowała swoją opinię na tym posiedzeniu, ponieważ „Sprawozdanie”, wraz 
z towarzyszącymi mu dokumentami, jest dostępne dla radnych od końca marca.  

Przewodniczący Komisji zaproponował wyrażenie pozytywnej opinii nt. „Sprawozdania 
z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego na dzień 31.12.2019 r.” 

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych: 4 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się. Komisja 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie „Sprawozdania z wykonania budżetu […]”. 

b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. „Sprawozdania z wykonania budżetu” 
(w załączeniu, kor. nr UM.363170.2020) – Komisja zapoznała się. 

c) Korespondencja w sprawie erraty do „Sprawozdania w wykonania budżetu […]” 
(w załączeniu, kor. nr 355072.2020) – Komisja zapoznała się. 

d) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w roku 2019 
(w załączeniu; oryginał w aktach sesji Rady Miasta nr XV/2020 w dn. 28 maja 2020 r.; 
kor. nr UM.411517.2020) – Komisja zapoznała się. 

e) Sprawozdanie z efektów pracy organizatora pieczy zastępczej za rok 2019 
(w załączeniu; oryginał w aktach sesji Rady Miasta nr XV/2020 w dn. 28 maja 2020 r.; 
kor. nr UM.380838.2020) – Komisja zapoznała się. 

f) Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 (w załączeniu; oryginał w aktach sesji 
Rady Miasta nr XV/2020 w dn. 28 maja 2020 r.; kor. nr UM.419475.2020) – Komisja 
zapoznała się. 

g) Analiza skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2020 r. (w załączeniu; oryginał w aktach 
sesji Rady Miasta nr XV/2020 w dn. 28 maja 2020 r.; kor. nr UM.383845.2020) – 
Komisja zapoznała się. 

h) Raport z realizacji w roku 2019 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Gliwice na lata 2015-2020 (w załączeniu; oryginał w aktach sesji Rady Miasta nr 
XV/2020 w dn. 28 maja 2020 r.; kor. nr UM.352196.2020) – Komisja zapoznała się. 

i) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za rok 2019 (w załączeniu; oryginał w aktach sesji Rady Miasta nr XV/2020 w dn. 28 
maja 2020 r.; kor. nr UM.311009.2020) – Komisja zapoznała się. 

j) Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie 
zamknięcia cmentarza komunalnego (w załączeniu, kor. nr UM.320542.2020) – Komisja 
zapoznała się. 

k) Pięć pism mieszkańca stanowiących skargi pracowników na nieudzielenie odpowiedzi (w 
załączeniu, kor. nr: UM.427663.2020, UM.427946.2020, UM.425537.2020, 
UM.427945.2020, UM.425454.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zreferował pisma i poinformował, że nie 
ma jeszcze stanowiska Prezydenta Miasta w tej sprawie. 

Komisja zapoznała się z pismami i postanowiła nie procedować w ich sprawie. 

l) Odpowiedź Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice 
w sprawie przekazanej skargi mieszkańca (w sprawie BR.0012.12.2.2020, kor. 
nr UM.369386.2020) – Przewodniczący przypomniał sprawę i zreferował odpowiedź. 
Komisja zapoznała się. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował przejście do omawiania 
przedłożonych Komisji petycji. 



a) Petycja przedsiębiorców z branży hotelarskiej o obniżenie wymiaru podatku od 
nieruchomości na czas trwania epidemii COVID-19 (w sprawie nr BR.0012.12.4.2020; 
kor. nr UM.431301.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski zaproponował wstrzymanie się 
z rozpatrywaniem petycji do czasu otrzymania stanowiska Prezydenta Miasta w tej 
sprawie, na co radni wyrazili zgodę. 

b) Petycja „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” (w sprawie nr BR.0012.12.9.2020, kor. nr 
UM.327306.2020). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że radca prawny wskazuje 
na braki formalne, stanowiące przesłankę do pozostawienia petycji bez rozpatrzenia na 
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach. Zdaniem Przewodniczącego, Rada Miasta 
powinna podjąć ww. uchwałę. Przewodniczący zapowiedział, że jeszcze zastanowi się nad 
tą sprawą. 

Komisja jednogłośnie zatwierdziła protokół posiedzenia z dnia 3 lutego 2020 r. 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na dzień 25 maja 2020 r. (godz. 17.00, 
tryb zdalny). 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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