
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Miasta 
Gliwice o podjęcie działań mających na celu upamiętnienie gliwickich ofiar nazizmu 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Odrzucić petycję w sprawie wystosowania apelu do Prezydenta Miasta Gliwice o podjęcie działań 
mających na celu upamiętnienie gliwickich ofiar nazizmu, z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania podmiotu składającego 
petycje o sposobie załatwienia tej petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2021 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Pismem z dn. 29 marca 2021 r. Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice wniosło petycję o „wystosowanie 
apelu do Prezydenta Miasta Gliwice o podjęcie działań mających na celu upamiętnienia gliwickich ofiar 
nazizmu, polegającego na ustawieniu przed domami ofiar tzw. Stolpersteine – kamieni pamięci zawierających 
informacje o mieszkających tam ofiarach oraz sposobie, dacie i miejscu ich śmierci". Petycja została 
skierowana przez Przewodniczącego Rady Miasta do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: 
Komisja) celem przeprowadzenia prac wyjaśniających. Komisja dwukrotnie przeprowadziła dyskusję 
w sprawie petycji – na posiedzeniach w dn. 24 maja i 7 czerwca 2021 r. W toku podjętych prac, Komisja 
wysłuchała również przedstawiciela Stowarzyszenia, a także zapoznała się ze stanowiskiem Zastępcy 
Prezydenta Miasta oraz zwróciła do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z prośbą o wyrażenie opinii na temat 
petycji. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała o przeanalizowaniu sprawy, które nie zakończyło 
się wypracowaniem opinii w przedmiotowej sprawie. 

Na posiedzeniu w dn. 7 czerwca 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła jednogłośne 
stanowisko w sprawie zarekomendowania Radzie Miasta Gliwice podjęcia uchwały w sprawie odrzucenia 
petycji Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice. Głównym powodem decyzji członków Komisji był fakt, iż 
wnoszący petycję nie zwrócili się bezpośrednio do organu właściwego - Prezydenta Miasta Gliwice (co zostało 
przyznane przez przedstawiciela Stowarzyszenia podczas jednego z posiedzeń Komisji) jednocześnie oczekując 
przyjęcia przez Radę Miasta Gliwice apelu o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie. W opinii członków 
Komisji inicjatywa Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice nie powinna sprowadzać się jedynie do 
oczekiwania realizacji postulowanego zadania przez Kierownictwo Miasta Gliwice. Przedstawiciele 
Stowarzyszenia – organizacji społecznej, powinni w pierwszej kolejności dokonać szerokich konsultacji 
społecznych – mając na uwadze możliwe kontrowersje wśród mieszkańców Miasta Gliwice wokół realizacji 
zadania, a następnie wskazać sposób realizacji proponowanego przedsięwzięcia wskazując na siły i środki, 
jakie mogą zaangażować jako strona społeczna. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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