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Szanowny Pan
Bartłomiej Kowalski
Radny Sejmiku Województwa
Śląskiego

Szanowny Pan
Marcin Kiełpiński
Radny Rady Miasta Gliwice

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2020 r. dotyczące
funkcjonowania Gliwickiego Klubu Sportowego Piast S.A. informuję, iż
na podstawie art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

osamorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
wsprawach dotyczących gminy radni gminy mogą kierować
interpelacje i zapytania do wójta (prezydenta miasta). Uprawnienia
wynikające z ww. przepisu ograniczone są zakresem przedmiotowym
do gminy, w której radny został wybrany.

Natomiast na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze
zm.) w sprawach dotyczących województwa radni wojewódzcy mogą
kierować interpelacje i zapytania do marszałka województwa.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż radny wojewódzki
może kierować interpelacje i zapytania jedynie do marszałka
województwa itylko w sprawach dotyczących województwa, nie ma
natomiast kompetencji do uzyskiwania informacji i materiałów
dotyczących spółek z udziałem gminy czy spółek handlowych
z udziałem gminnych osób prawnych.

Ponadto zarówno Ustawa o samorządzie gminnym jak i Ustawa
osamorządzie województwa nie przewidują wspólnego kierowania
interpelacji i zapytań przez radnych gminnych i radnych wojewódzkich.

Z uwagi na powyższe nie można zatem uznać pisma złożonego
wspólnie przez radnego wojewódzkiego i radnego gminnego za
interpelację bądź zapytanie w rozumieniu art. 24 ust. 4 lub 5 Ustawy
osamorządzie gminnym. Brak zatem podstaw do udzielenia przez
Prezydenta Miasta Gliwice odpowiedzi na wspólne zapytanie radnego
wojewódzkiego i radnego gminnego, dotyczące funkcjonowania spółki
GKS Piast S.A., będącej spółką z większościowym udziałem miasta
Gliwice.
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