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BR.0012.2.3.2018 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 25 lutego 2019 r., godz. 17.00 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych i poprosił ich o minutę ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego Zastępcy 
Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka. 

Po oddaniu hołdu, Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:  

1) Sprawy bieżące. 

2) Skargi i wnioski mieszkańców. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski poinformował radnych, że zastanawia się, czy 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, wzorem pozostałych Komisji Rady, powinna 
przygotować plan swojej pracy. W celu rozwiania wątpliwości, proponuje wystąpić do radcy 
prawnego z takim pytaniem. 

Komisja poparła wystąpienie do radcy prawnego z pytaniem jw. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:  

a) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 rok w załączeniu, 
kor. nr UM.143433.2019) – Komisja zapoznała się. 

b) Sprawozdanie z działalności wspólnej dla miasta i powiatu Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku w 2018 r. (w załączeniu, kor. nr UM.158738.2019) – Komisja zapoznała się. 

c) Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice (w załączeniu, 
kor. nr UM.203780) – Komisja zapoznała się. 

Ad 2) Skargi i wnioski mieszkańców. 

a) Skarga na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 (sprawa 
nr BR.0012.12.1.2019) 

Przewodniczący Paweł Wróblewski poinformował, że Komisja otrzymała opinię radcy 
prawnego (odczytał jej fragmenty), na której proponuje się oprzeć, a także odnieść do 
zarzutów, na które wskazuje radca. 

Przewodniczący przypomniał zarzut ze skargi, mówiący, że „w szkole jest agresja”, nie 
wskazano jednak, jaka to agresja i na czym miałby polegać brak opieki ze strony 
nauczycieli. Komisja może wezwać skarżącą, aby w ciągu 7 dni złożyła wyjaśnienia 
i uzupełniła swój zarzut. W przeciwnym razie, Komisja nie weźmie pod uwagę tej części 
skargi. 

Radny Jacek Trochimowicz poparł propozycję zwrócenia się do skarżącej o uzupełnienie 
zarzutów. 

Radny Gabriel Bodzioch zwrócił uwagę, że Komisja nie dysponuje zeszytem 
korespondencji, o którym mowa w skardze. 
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Przewodniczący Paweł Wróblewski uznał, że Komisja może wystąpić o przekazanie 
korespondencji między szkołą a skarżącą. 

Radny Adam Majgier, zadał pytanie, czy skarżąca, jako babcia, miała upoważnienie by 
występować w sprawach wnuczki. 

Radny Jacek Trochimowicz uznał, że skargę na agresję w szkole można by uznać za 
działanie w interesie publicznym. 

Radny Michał Jaśniok wskazał, że zastanowić się należy nad prawem babci do 
występowania w sprawie pracy nauczyciela. Radny poparł jednocześnie propozycję 
zwrócenia się do skarżącej o uszczegółowienie zarzutów, zaproponował jednak, by nieco 
złagodzić treść pisma, żeby nie poczuła się ona wezwana na przesłuchanie. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski poprosił o przegłosowanie propozycji dot. wysłania 
pisma do skarżącej. 

Głosowanie: 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się – Komisja wystosuje do skarżącej 
prośbę o uszczegółowienie zarzutów i odpowiedź na pytanie, na czym polega agresja 
w szkole. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski zaproponował wskazać w przedmiotowym piśmie 
termin oczekiwania na odpowiedź, powołując się na § 8 ust. 2 rozporządzenia 
z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków. 

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o odniesienie się do drugiego zarzutu skarżącej, 
dotyczącego domagania się przez nią dopuszczenia jej do występowania w sprawach 
szkolnych wnuczki, na co Dyrektor szkoły nie chce wyrazić zgody. Przewodniczący uznał, 
iż należy sprawdzić, czy zostało w szkole przedłożone upoważnienie rodziców dziecka dla 
babci. 

Radny Michał Jaśniok uznał, że gdyby rodzice chcieli złożyć upoważnienie, Dyrektor nie 
mogłaby odmówić. 

Radny Jacek Trochimowicz uznał, że w tym przypadku może chodzić o skomplikowaną 
sytuację w samej rodzinie i pozostaje pytanie, czy Komisja powinna się w nią angażować. 

Komisja postanowiła zaprosić na kolejne posiedzenie (w dn. 11 marca br.) Dyrektor szkoły 
i poprosić ją o przedstawienie informacji na temat sprawy. 

b) Skarga na Prezydenta i Sekretarza Miasta w sprawie skierowania na badania 
potwierdzające zdolność do kierowania pojazdami (sprawa nr BR.0012.12.2.2019). 

Przewodniczący Paweł Wróblewski zreferował sprawę na podstawie dokumentów. 

Radny Adam Majgier zwrócił uwagę, że najwyraźniej skarżący obawia się, że nie 
przejdzie tych badań, bo wskazuje na zasłyszane na ten temat opinie. 

Radny Jacek Trochimowicz zastanowił się, czy Komisja jest w stanie stwierdzić, czy 
Wydział Komunikacji mógł czy też musiał skierować skarżącego na badania lekarskie. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski uznał, że Wydział miał prawo skierować na 
badania. Zwrócił również uwagę, że skarżący twierdzi, że nie ma padaczki, przyznaje 
jednak, że choruje na cukrzycę. 

Radny Jacek Trochimowicz wyjaśnił, że sytuacja jest o tyle trudna, że skarżący jest 
starszą osobą, choruje na cukrzycę, obawia się więc utraty uprawnień, co może być dla 
niego osobistą tragedią. Patrząc na to jednak z perspektywy Wydziału Komunikacji, który 
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otrzymał w tej sprawie wniosek z Policji, urzędnicy nie chcieli brać na siebie 
odpowiedzialności za niewysłanie skarżącego na badania. Zdarzył się incydent, którego 
w chwili obecnej nie można obiektywnie ocenić. To nie jest materia, w zakresie której 
można gdybać. Skoro urzędnicy mieli możliwość skierować skarżącego na badania, to to 
zrobili.  

Radny Adam Majgier zastanowił się, na jakiej podstawie ktoś na miejscu zdarzenia 
stwierdził, że to padaczka. Pogotowie uznało, że to omdlenie. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski wskazał, że tak uznał policjant z Wydziału Ruchu 
Drogowego. 

Radny Michał Jaśniok stwierdził, że najistotniejsze jest to, że starsza osoba zasłabła za 
kierownicą na skrzyżowaniu i urzędnicy mają obowiązek odnieść się do tego zdarzenia. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski przypomniał, że na kolejnym posiedzeniu Komisja 
będzie się mogła zapoznać z wyjaśnieniami urzędników. Zaznaczył, że materiałów jest 
wiele i wynika z nich, że były jakieś podejrzenia odnośnie stanu zdrowia skarżącego. 

Radny Adam Majgier wskazał, że popiera pomysł kierowania kierowców na badania po 
ukończeniu 60 roku życia, ale w tej sprawie pozostaje pytanie, czy była to rzeczywiście 
padaczka. 

Radny Jacek Trochimowicz zwrócił uwagę, że przepisy dotyczące kierowców 
chorujących na cukrzycę są bardzo restrykcyjne i to ich bardziej należy się obawiać. 
Dobrze, że skarżący nikogo nie potrącił i, chociaż czuje się upokorzony, powinien pójść na 
badania. 

Radny Michał Jaśniok poinformował, że jest już gotów głosować nad stanowiskiem 
w sprawie, bo jest ona dla niego jasna. 

c) Wniosek o wprowadzenie obowiązku zakończonego egzaminem szkolenia z topografii 
miasta dla kierowców taksówek (sprawa nr BR.0012.12.3.2019) 

Przewodniczący Paweł Wróblewski poinformował radnych, że w 2017 r. podobną 
sprawią zajmowała się Komisja Gospodarki Komunalnej, która nie poparła propozycji 
taksówkarzy. 

Radny Michał Jaśniok zwrócił uwagę, że technologia idzie do przodu, a w sprawie chodzi, 
zdaniem radnego, o ograniczenie konkurencji i wykazanie niedostosowania konkurentów. 
Przepis o liczbie taksówek radny uważa za absurdalny. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski zastanowił się, czy konkurencji te przepisy dotyczą. 

Radny Jacek Trochimowicz uznał, że to kwestia ukrytej intencji, a problemy leżą gdzie 
indziej. Ważne są umiejętności, technika prowadzenia pojazdu, a nie znajomość topografii. 

Radny Michał Jaśniok uznał, że wprowadzić można także egzamin z obsługi klienta 
i pytanie, czy wszyscy taksówkarze by go zdali. 

Przewodniczący Paweł Wróblewski zgodził się z przedmówcami i zapowiedział 
zapoznanie się z wyjaśnieniami Wydziału Komunikacji. 

Radny Jacek Trochimowicz poinformował, że warto również przemyśleć propozycję pod 
kątem ewentualnych obciążeń dla budżetu miasta. 

Kolejne posiedzenie wyznaczono na 4 marca 2019 r. (godz. 17.00) 
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Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Katarzyna Golonka 

Przewodnicząca Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu 

(-) Krystyna Sowa 
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