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BR.0012.2.10.2019 

Protokół posiedzenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 19 sierpnia 2019 r., godz. 17.00 

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

1) Sprawy bieżące, korespondencja. 

2) Skargi, wnioski i petycje mieszkańców. 

3) Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Sprawy bieżące, korespondencja. 

a) Opinia radcy prawnego w sprawie trybu rozpatrywania skarg na jednostki pomocnicze 
oraz podziału kompetencji między komisjami (w sprawie nr BR.O012.12.9.2019, kor. nr 
UM.632984.2019). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał sprawę i zreferował 
otrzymaną opinię prawną. 

Komisja zapoznała się z opinia_ i, na jej na podstawie, zwróci prowadzenie sprawy skargi 
Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski poinformował, że firma szkoleniowa, która 
zorganizowała dla Komisji szkolenie z tematyki dotyczącej rozpatrywania skarg, wniosków 
i petycji zwróciła się z prośbą o opinię (referencje). Przewodniczący przekazał rozmówcy z 
tej firmy, że Komisja nie planowała wydawania takiej opinii. Zapytał teraz radnych, czy 
uważają, że Komisja powinna wydać opinię na temat szkolenia, zważywszy na fakt, że 
radni w kilku kwestiach nie zgadzali się z prowadzącą szkolenie. 

Radny Michał Jaśniok przypomniał, że niektóre kwestie poruszone przez prowadzącą 
były nieaktualne i dlatego Komisja nie chciała wydawać opinii, gdyż mogłaby ona być 
negatywna. 

Komisja podtrzymała swoje stanowisko, iż nie chce wydawać opinii na temat 
przeprowadzonego szkolenia. 

b) Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie anonimowej skargi na Dyrektora 
Zespołu Szkół Samochodowych (kor. nr UM.559576.2019) - Komisja zapoznała się 
z informacją. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przypomniał, że na poprzednim 
posiedzeniu członkowie Komisji zapoznali się; ze skargą na Dyrektora Zespołu Szkół 
Samochodowych w Gliwicach, ale ze względu na jej anonimowość, postanowili jej nie 
rozpatrywać. Niezależnie od tego, Naczelnik Wydziału Edukacji przekazał Komisji swoje 
stanowisko w tej sprawie. 

c) Odpowiedź na pismo Komisji dot. wniosku mieszkańców ul. Pelikana (w sprawie nr 
BR.0O12.12.6.2019, kor. nr UM.592584.2019) — Komisja zapoznała się. Odpowiedź 
zostanie przekazana pełnomocnikowi wnioskodawców. 

d) Pismo nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego w sprawie skargi na Przewodniczącego 
Rady Miasta, związanej ze sprawą prowadzoną przez Komisję (w sprawie 
BR.0012.12.5.2019, kor. nr UM.648095.2019). 
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Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przekazał członkom Komisji zastrzeżenia 
nadzoru prawnego, podkreślając jednocześnie, że ma wątpliwości odnośnie ich słuszności. 
Skarga mieszkanki na prezesa spółki została w terminie rozpatrzona przez radę nadzorczą, 
a Komisja, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, nie była podmiotem 
właściwym do jej rozpatrywania. 

a) Skarga na działania kierownika w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych związana z 
organizacją pochówku, do wiadomości Komisji (w załączeniu, kor. nr UM.607995.2019) 
— Komisja zapoznała się. 

b) Zestawienie skarg, wniosków i petycji w II kwartale 2019 r. (w załączeniu, kor. nr 
UM.549401.2019) — Komisja zapoznała się. 

Ad 2) Skargi, wnioski i petycje mieszkańców. 

a) Skarga na działanie organu wykonawczego dot. sposobu zawierania umów na 
prowadzenie audytu wewnętrznego (w sprawie nr BR.0012.12.13.2019, kor.nr 
UM.622919.2019) wraz z odpowiedzią Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 9 sierpnia 
2019 r. (kor. nr UM. 6569649.2019). 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski odczytał skargę i omówił zgromadzoną 
korespondencję, a następnie otworzył dyskusję. 

Radny Michał Jaśniok zapytał, czy radni mają jakieś wątpliwości w tej sprawie. Wyjaśnił, 
że on sam nie dostrzega tu żadnych uchybień organu. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski podkreślił, że nie widzi uchybień, prosi 
jednak radnych o informacje, czy uważają za wskazane wystąpienie o dodatkowe 
informacje lub opinię prawną. 

Radny Leszek Curyło poinformował, że nie widzi potrzeby dodatkowego weryfikowania 
informacji uzyskanych od Prezydenta Miasta. 

Radny Michał Jaśniok uznał, że nie chodzi o weryfikowanie informacji od Prezydenta, a 
uzyskanie opinii autorytetu zewnętrznego. Radny zastanowił się jednak, czy jest to 
konieczne, skoro radni nie mają wątpliwości na temat sprawy. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski wyjaśnił, że zastanawia się nad pewnymi 
kwestiami prawnymi, np. czy z ustawy wynika obowiązek informowania w BIP 
o postępowaniach i czy Urząd powinien wpisać obowiązek informowania do swojego 
regulaminu zamówień publicznych. Dodatkowa informacja wzmocniłaby stanowisko 
Komisji. 

Radny Michał Jaśniok poinformował, że przekonało go takie spojrzenie na sprawę 
i uznaje, że warto poprosić o opinię w sprawie ewentualnego obowiązku informowania 
w BIP o toczących się postępowaniach. 

Radny Jacek Trochimowicz zgodził się, że warto dysponować opinią prawną. Radny 
uważa, że stosowane w Urzędzie Miejskim rozwiązanie jest zgodne z prawem i pewnie 
najbardziej optymalne, chociaż może nie do końca transparentne. 

Komisja wystąpi do radcy prawnego z zapytaniem, czy organ wykonawczy w swoim 
regulaminie zamówień publicznych do 30 tysięcy euro musi przewidzieć obowiązek 
zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej zapytania ofertowego. Skarżąca zostanie 
poinformowana, że jej sprawa zostanie najprawdopodobniej załatwiona na sesji w 
październiku. 

b) Wnioski mieszkanki z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany metody ustalenia opłaty za 
odbiór odpadów (w sprawie BR.0012.12.11.2019, kor. nr UM.594276.2019) oraz 
w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Daszyńskiego /ul. 
Słowackiego/ ul. Dolnej (nr sprawy i korespondencji jw.) wraz z odpowiedzią Zastępcy 
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Prezydenta Miasta z 22 lipca 2019 r. (kor. nr UM.594276.2019) — ustalenia w sprawie 
w punkcie 3. 

c) Petycje mieszkańców w sprawie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz w sprawie zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (w sprawie nr BR.O012.12.12.2019, kor.nr UM.601503.2019) 
oraz odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2019 r. (kor.nr 
UM.648375.2019) 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski omówił wnioski, o których mowa w pkt 2, 
i poinformował, że mieszkance wysłano informacje o przedłużeniu rozpatrywania sprawy. 
Komisja czeka jeszcze na stanowisko Zarządu Dróg Miejskich w sprawie drugiego wniosku. 

Przewodniczący wskazał ponadto, że kwestii gospodarowania odpadami komunalnymi 
dotyczą również dwie petycje mieszkańców. Interwencjami w tej sprawie wielokrotnie 
zajmowała się Komisja Gospodarki Komunalnej, można by więc zorganizować wspólne 
z nią posiedzenie. Przewodniczący poprosił radnych o uwagi, czy Komisja powinna się dalej 
zajmować tymi interwencjami, skoro Rada Miasta podjęła już decyzję w tej sprawie 
(uchwały w sprawie gospodarowania odpadami). 

Radny Adam Majgier uznał, że, skoro mieszkańcy złożyli swoje interwencje, to Komisja 
powinna je rozpatrzyć.  

Radny Leszek Curylo uznał, że zorganizowanie wspólnego posiedzenia z Komisją 
Gospodarki Komunalnej jest dobrym pomysłem. 

Przewodniczący Komisji Paweł Wróblewski przedstawił alternatywny dla tej 
propozycji pomysł — Komisja może skierować do Komisji Gospodarki Komunalnej wniosek 
oraz petycje z prośbą o przedstawienie opinii na ich temat. 

Komisja postanowiła przekazać interwencje do Komisji Gospodarki Komunalnej z prośbą o 
opinię. 

Komisja przyjęła protokoły posiedzeń z 27 maja oraz 1 lipca 2019 r. 

Ad.3) Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na 7 października br. Jeśli będzie taka 
potrzeba, możliwe jest zwołanie posiedzenia takie na dzień 23 września br. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

(-) Paweł Wróblewski 
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