
UCHWAŁA NR XXIII/479/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 870) na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdzić brak właściwości Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia petycji w sprawie zbiornika 
przeciwpowodziowego planowanego na terenie tzw. Wilczych Dołów w Gliwicach, z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przekazać petycję Prezydentowi Miasta Gliwice do załatwienia zgodnie z kompetencjami. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania podmiotu składającego 
petycję o zajętym przez Radę Miasta stanowisku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/479/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 23 września 2020 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Gliwicach petycja Stowarzyszenia Zdrowe 
Miasto w sprawie zbiornika przeciwpowodziowego planowanego na terenie tzw. Wilczych Dołów 
w Gliwicach. Stowarzyszenie skierowało swoje wystąpienie zarówno do Prezydenta, jak i Rady Miasta. Sprawa 
została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta (dalej zamiennie: Komisja), celem 
zbadania. 

Zgodnie z opinią prawną, o którą wystąpiła Komisja, Rada Miasta Gliwice nie jest właściwa do rozpatrzenia 
przedmiotowej petycji, ponieważ dotyczy ona określenia sposobu realizacji inwestycji komunalnej. Jedynym 
dysponentem decyzji co do konkretnych rozwiązań realizacyjnych jest natomiast Prezydent Miasta Gliwice i do 
jego kompetencji należy rozpatrzenie petycji. 

W związku z powyższym, zgodnie z otrzymaną opinią prawną, Komisja rekomenduje Radzie Miasta 
stwierdzenie braku właściwości do rozpatrzenia przedmiotowej petycji i przekazanie jej do Prezydenta Miasta 
celem załatwienia. 
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