
1 

 

BRMG.0012.1.2020                                                                     

 

PROTOKÓŁ NR 25 - 1/2021 
z posiedzenia 

Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 18 stycznia 2021 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

Komisja rozpoczęła posiedzenie o 16:00, zakończyła o godzinie 18:30. 

 

Obecność: 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji wg 

listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Lista obecności pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący komisji Andrzej Skiba otworzył posiedzenie, powitał zebranych  

i stwierdził quorum. Poinformował, że projekt porządku został wysłany do radnych 

drogą elektroniczną – Porządek Obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Rozpatrzenie wniosku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu 

Pomorskiego Zarządu koła Gdańsk Wrzeszcz o wniesienie projektu zmian 

dotyczących opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania miasta Gdańska.  
 

2. Rozpatrzenie skargi XY* z dnia 10 grudnia 2020 r. na działania dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  

 

3. Rozpatrzenie skargi XY* z dnia 9 grudnia 2021 r. na działania Prezydenta Miasta 

Gdańska oraz dyrektora Gdańskich Nieruchomości.  

 

4. Rozpatrzenie petycji XY* z dnia 10 grudnia 2020 r. o przyjęcie przez Radę 

Miasta Gdańska uchwały zakazującej dyskryminacji w życiu politycznym, 

społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz segregacji 

mieszkańców miasta Gdańska w związku masowymi szczepieniami przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2. 

 

5. Rozpatrzenie petycji XY* z dnia 20 grudnia 2020 r. o przyjęcie przez Radę 

Miasta Gdańska uchwały zakazującej dyskryminacji w życiu politycznym, 

społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz segregacji 
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mieszkańców miasta Gdańska w związku masowymi szczepieniami przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2.  

 

6. Rozpatrzenie petycji XY* z dnia 3 stycznia 2020 r. o przyjęcie uchwały przez 

Radę Miasta Gdańska zakazującej dyskryminacji w życiu politycznym, 

społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz segregacji 

mieszkańców miasta Gdańska w związku masowymi szczepieniami przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2.  

 

7. Rozpatrzenie petycji XY* z 22 grudnia 2020 r. o podjęcie przez Radę Miasta 

Gdańska uchwały w sprawie działań władz centralnych skierowanych 

przeciwko życiu i zdrowiu obywateli. 

 

8. Rozpatrzenie petycji XY* z dnia 14 grudnia 2020 r. o wydłużenie terminów 

składania wniosków o wykup mieszkalnych lokali komunalnych z zachowaniem 

prawa do bonifikaty. 

 

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji  

w 2020 r. 

 

10. Przyjęcie planu pracy Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.  

 

11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji  

z dnia 19 października 2020 r. 

 

12. Wolne wnioski, sprawy wniesione, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 5 głosami „za” - przyjęła proponowany porządek. 

 

 

PUNKT 1 

Rozpatrzenie wniosku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu 

Pomorskiego Zarządu koła Gdańsk Wrzeszcz o wniesienie projektu zmian dotyczących 

opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania miasta Gdańska.  

________________________________________________________________________ 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poinformował, że radni otrzymali dokumenty w sprawie drogą elektroniczną i się  

z nimi zapoznali. Zwrócił się do przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

o ustosunkowanie się do wniosku.  
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Agata Lewandowska – przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

Poinformowała o zasadach parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych. 

Dodała, że wniosek został potraktowany na równi z wnioskami innych podmiotów 

zainteresowanych zwolnieniami z opłat. Powiedziała m.in., że nie znają skali 

wydanych kart kombatanta, a zmiany wprowadzone ustawą są niejednoznaczne.  

 

Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca komisji  

Zapytała czy wg obecnego stanu prawnego posiadacze karty kombatanta mogliby 

nieodpłatnie parkować na miejscach niewyznaczonych w strefie płatnego 

parkowania. 

 

Agata Lewandowska – przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

Odpowiedziała, że tak jak każda osoba niepełnosprawna, ponieważ mogą nie 

stosować się do znaku B-35, czyli zakazu postoju. 

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Zauważył, że obecnie istnieje pewna pula bezpłatnych miejsc parkingowych, które 

mogą być zajęte przez różne grupy, w tym także przez kombatantów.   

 

Agata Lewandowska – przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

Powiedziała m.in, że jest to niewielki procent miejsc, które nie są wyznaczone  

w strefie płatnego parkowania i jest tam możliwość postoju.    

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Zapytał czy odbyło się spotkanie z przedstawicielem wnioskodawcy, o którym 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni pisał do komisji 10 sierpnia 2020 r. i jakie są wnioski. 

 

Agata Lewandowska – przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

Powiedziała, że nie wie czy w związku z pandemią takie spotkanie doszło do skutku. 

Przypuszcza, że się nie odbyło, ponieważ nie procedują zmian do uchwały Rady 

Miasta Gdańska w tej sprawie.  

 

Jan Perucki – członek komisji 

Zaproponował odłożenie rozstrzygnięcia w tej sprawie do czasu ustalenia czy to 

spotkanie miało miejsce i z jakim skutkiem. Uważa, że konsultacje  

z wnioskodawcami powinny się odbyć.    

 

Piotr Krasowski – przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

Powiedział m.in., że strefa płatnego parkowania tworzona jest w oparciu o warunki 

ruchu jakie panują w danej dzielnicy, przy udziale rady dzielnicy i jej aprobacie. 

Wprowadzają ją w celu wymuszenia rotacji pojazdów. Wynika to z chęci zapewnienia 

miejsc postojowych w obszarze, gdzie taki deficyt jest uciążliwy. Zawsze kierują się 

możliwością zaspokojenia potrzeb wynikających z chęci parkowania niezależnie od 
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podmiotu, który o to wnioskuje. Umożliwienie postoju w strefie płatnej coraz 

większej liczbie użytkowników grozi zaprzepaszczenia efektu rotacji, który dzięki 

strefom płatnego parkowania osiągają. Analizując wniosek z dużym 

prawdopodobieństwem można stwierdzić, że ilość pojazdów upoważnionych do 

bezpłatnego parkowania w strefie sprawiłaby, że zapełniona zostanie 

ogólnodostępna liczba miejsc postojowych w tej strefie. Zwrócił uwagę, że inne 

podmioty, które również bardzo zasadnie o takie zwolnienia z opłaty występują, 

również powinny je otrzymać. Dodał, że można takie spotkanie zorganizować  

i przedstawić argumenty, którymi kieruje się Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Wynika 

to z uwarunkowań w jakich strefa płatnego parkowania funkcjonuje.    

 

Agata Lewandowska – przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

Zwróciła uwagę, że karta kombatanta nie jest przypisana do pojazdu. Każda osoba 

wykładająca w swoim pojeździe tę kartę jest uprawniona do niestosowania się do 

zasad ruchu drogowego, tak jak osoba niepełnosprawna z niebieską kartą 

parkingową. Korzystanie z tych kart kombatanta będzie trudne utrzymania  

i regulacji, jeżeli zostaną one uprawnione. Uważa, że należy odbyć takie spotkanie, 

aby poznać skalę problemu, ponieważ, zapotrzebowanie jest bardzo duże.   

 

Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca komisji 

Zaproponowała, że jeżeli pojawiają się takie duże liczby organizacji, to może warto 

byłoby spojrzeć na problem szerzej i wypracować dodatkowy model, który 

obejmowałby więcej podmiotów. Na przykład każda z organizacji dostałaby 2-3 

przenośne karty uprawniające do darmowego parkowania i wedle swoich potrzeb 

rozdzielałaby je. Przez to nie spowodują efektu braku rotacji w systemie płatnego 

parkowania. Uważa, że być może uda się w łatwy sposób problem rozwiązać, nie 

narażając idei strefy płatnego parkowania.  

 

Jan Perucki – członek komisji 

Powiedział, że po wyjaśnieniach złożonych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni stoi 

na stanowisku, że na dzień dzisiejszy ten podmiot nie może zostać uprawniony do 

parkowania za darmo. Zawnioskował o zorganizowanie spotkania z wnioskodawcami.  

 

Piotr Krasowski – przedstawiciel Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

Zapewnił, że takie spotkanie, niezależnie od decyzji jakie zapadną, warto 

zorganizować i dyskutować o dalszych krokach. Dodał, że podczas analiz na temat 

strefy płatnego parkowania, zwłaszcza kiedy mają do czynienia z osobami starszymi, 

niepełnosprawnymi ruchowo, często wydaje się im, że zwolnienie z opłaty za postój 

sprawi, że postój będzie łatwiejszy. Tak jest, ale pod względem finansowym. 

Natomiast zwiększanie liczby osób, czy podmiotów uprawnionych do bezpłatnego 

postoju sprawia, że tracona jest rotacja pojazdów. Tym samym utrudniają  

możliwość postoju, gdzie na przykład ta niepełnosprawna osoba chciałaby 

zaparkować, możliwie najbliżej miejsca, gdzie potrzebuje. Paradoksalnie 
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odchodzenie od aspektu finansowego, czy zwalnianie z tego aspektu pewnych grup i 

podmiotów sprawia, że utrudniają korzystanie z tej strefy tym podmiotom, którym 

najbardziej na tym zależy. 

       

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Zaproponował rozstrzygnięcie, w którym Rada Miasta Gdańska odmawia 

uwzględnienia wniosku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu 

Pomorskiego Zarządu Koła Gdańsk Wrzeszcz o wniesienie projektu zmian dotyczących 

opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania miasta Gdańska z uwagi na 

konieczność utrzymania postulowanej rotacji pojazdów.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, 4 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” odmówiła 

uwzględnienia wniosku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu 

Pomorskiego Zarządu Koła Gdańsk Wrzeszcz o wniesienie projektu zmian dotyczących 

opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania miasta Gdańska z uwagi na 

konieczność utrzymania postulowanej rotacji pojazdów. 

 

 

PUNKT 2 

Rozpatrzenie skargi XY* z dnia 10 grudnia 2020 r. na działania dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie.  

________________________________________________________________________ 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poinformował, że radni otrzymali dokumenty w sprawie drogą elektroniczną i się  

z nimi zapoznali. Zwrócił się do przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

o ustosunkowanie się do stawianych zarzutów.  

 

Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Powiedziała m.in., że skarga z 10 grudnia 2020 r. jest kontynuacją sprawy, która była 

już przedmiotem obrad komisji. Kolejny zarzut jest skierowany przeciwko 

pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który miał wprowadzić 

skarżącego w błąd. Sprawa została wyjaśniona. Skarżący został poinformowany  

o skutecznej możliwości złożenia pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Skarżący odmówił przesłania dokumentów listownie ze względu na panującą 

pandemię i chciał skorzystać z przesłania dokumentów drogą elektroniczną. Skarżący 

został poinformowany, że istniej ryzyko niespełnienia wymogów formalnych przy 

składaniu pisma przez Samorządowej Kolegium Odwoławcze. Zapewniła, że nie 

doszło do celowego wprowadzenia w błąd, ponieważ pracownicy mając już 
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doświadczenie współpracy ze skarżącym, są szczególnie wyczuleni na prośby  

i wnioski. Dodatkowo sprawa była konsultowana z radcą prawnym. Ustalono, że droga 

elektroniczna, w domyśle e-PUAP, jest jak najbardziej możliwa. Dołożono wszelkiej 

staranności, aby sprawę traktować szczególnie.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Zapytał czy doręczenie dokumentów przez e-PUAP byłoby skuteczne. 

  

Małgorzata Niemkiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

Poinformowała, że ostatecznie decyzję podjęłoby Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze. Natomiast po konsultacji z radcą prawnym to jest przyczyna nieuznania 

dokumentu. Zaznaczyła, skarżący pomimo znacznej niepełnosprawności obecnie 

doktoryzuje się, co oznacza, że zdobyła wiedzę w różny sposób, również korzystając 

z komputera. Zasięgnięcie informacji o procedurze składania dokumentów  

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie jest niczym niemożliwym do 

wykonania. Dodała, że przy jego dużej sprawności operacyjnej w poszukiwaniu 

informacji, ich uzasadnianiu, można przypuszczać, że informacja  

o uwierzytelnieniu dokumentów, jest możliwa do pozyskania. Zaznaczyła, że  

w Biuletynie Informacji Publicznej jest opisana cała ścieżka procedowania.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

W jego opinii nie doszło tutaj do naruszenia przepisów, ale ma pewności co do 

rozstrzygnięcia i najpewniej wstrzyma się od głosu.  

 

Jan Perucki – członek komisji 

Uważa, że cała sprawa jest trudna do weryfikacji ponieważ, zarzuty to słowo 

przeciwko słowu. Trudno jest stwierdzić, że nie było tak jak informuje skarżący, ale 

też odwrotnie nie może przyznać mu racji, ponieważ nie ma ku temu dowodu. Sprawa 

nie jest jednoznaczna do oceny.   

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Zapytał czy ze skarżącym korespondencja prowadzona była telefonicznej, czy 

elektronicznie z użyciem e-PUAP. Zaproponował rozstrzygnięcie, w którym Rada 

Miasta Gdańska uznaje za bezzasadną skargę na działania dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie, z uwagi na to, że skarżący nie został wprowadzony w błąd, 

co do formalnego sposobu wniesienia odwołania od decyzji dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 
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Komisja, 4 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” uznała za bezzasadną 

skargę na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z uwagi na to, 

że skarżący nie został wprowadzony w błąd, co do formalnego sposobu wniesienia 

odwołania od decyzji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

 

 

PUNKT 3 

Rozpatrzenie skargi XY* z dnia 9 grudnia 2021 r. na działania Prezydenta Miasta 

Gdańska oraz dyrektora Gdańskich Nieruchomości.  

________________________________________________________________________ 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poinformował, że radni otrzymali dokumenty w sprawie drogą elektroniczną i się  

z nimi zapoznali. Zwrócił się do przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

o ustosunkowanie się do stawianych zarzutów.  

 

Andrzej Bodakowski – radca prawny Biura Rady Miasta Gdańska 

Zwrócił uwagę na braki formalne skargi, m.in. brak podpisu. 

 

Magdalena Juncewicz – przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości 

Wyjaśniła, że lokal został przyznany w publicznej ofercie najmu za remont, więc 

zarówno w uchwale, jak i w regulaminie określone jest jasno, że najemca może być 

zwolniony w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od daty przyjęcia oferty  

z czynszu na czas wykonywania tego remontu. W tym przypadku, po konsultacji 

prawnej, za przyjęcie oferty uznano dzień podpisania umowy, czyli 14 października 

2021 r. z uwagi na to, że oświadczenie o przyjęciu oferty przez drugiego najemcę 

zostało podpisane w tym dniu. Skarżący zostali zwolnieni z opłat czynszowych na 

okres 12 miesięcy po sprawdzeniu, że pomiędzy sierpniem, a październikiem nie 

został wykonany żaden zakres z planowanego remontu. Także tu nie ma mowy  

o krótszym okresie zwolnienia. Jeśli chodzi o wymianę stolarki okiennej to zgodnie  

z publiczną ofertą najmu wszystkie ogłoszenia przy uruchomieniu danej edycji 

umieszczane są na stronie internetowej Gdańskich Nieruchomości oraz w wersji 

papierowej w Referacie Lokalowym. W tym zakresie remontu była ujęta wymiana 

stolarki okiennej. Skarżący zapoznali się z zakresem remontu i przyjęli propozycję 

do zawarcia umowy najmu. W ogłoszeniu również był zamieszczony koszt całości 

remontu. To kwota 140 000 zł. Poinformowała szczegółowo zakresie remontu. 

Dodała, że chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom najemcy, z uwagi na to, że stan 

okien był dostateczny, niezagrażający zdrowiu i życiu, dano im do wyboru renowację 

lub wymianę stolarki okiennej. Te warunki zostały zawarte w porozumieniu. 

Zaznaczyła, że skarżący za renowację uważają odmalowanie okien. Jest to budynek 

wpisany do gminnej ewidencji zabytków i renowacja odbywa się przy wytycznych 

konserwatora. Przyjęli możliwość wymiany w przeciągu dwóch lat.  
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Andrzej Skiba – członek komisji 

Zapytał o pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej.     

 

Magdalena Juncewicz – przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości 

Wyjaśniła, że tym pismem skarżący zostali poinformowani o zwolnieniu z opłat  

z tytułu należnego czynszu za lokal przez okres 12 miesięcy. Nie ma mowy o 10 

miesiącach, tylko od dnia przyjęcia oferty, co było spowodowane tym, że podpisywali 

oświadczenie osobno. Ten fakt musiał zostać poddany konsultacjom z radcą 

prawnym.     

 

Andrzej Skiba – członek komisji 

Zapytał czym jest spowodowane opóźnienie w podpisaniu umowy.        

 

Magdalena Juncewicz – przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości 

Podpisanie umowy następuje po wydaniu warunków. Najpierw miała miejsce wizja  

z inspektorem podczas, którego ustalono wstępny zakres remontu, po czym zostały 

wydane warunki, co nastąpiło 21 września. Następnie została zawarta umowa, którą 

sporządzono 8 października 2020 r., a podpisano 14 października 2020 r.  

 

Andrzej Skiba – członek komisji 

Zauważył, że od czasu zaakceptowania warunków do podpisania umowy minęły 3 

tygodnie. Prosił o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące terminów kolejnych wydarzeń 

związanych ze skargą. Zapytał o zapisy odnośnie stolarki okiennej w ofercie nr 

310/2020.  

 

Magdalena Juncewicz – przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości 

Wyjaśniła, że oferta wydawana jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej do 

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i tutaj nie jest określany zakres 

remontu. Wykazy lokali po zweryfikowaniu ich stanu technicznego przez Gdańskie 

Nieruchomości podawane są do publicznej wiadomości na okres 5 – ciu dni roboczych 

poprzez umieszczenie na stronie internetowej oraz dostępne są poprzez stronę 

Gdańskich Nieruchomości. W tym wykazie uruchomionym na 5 dni jest zakres 

remontu określany wraz z szacunkowym kosztem. Tam była wpisana wymiana stolarki 

okiennej.    

 

Andrzej Skiba – członek komisji 

Poprosił o szczegółowe wyjaśnienia odnośnie wymiany stolarki okiennej. 

 

Magdalena Juncewicz – przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości 

Poinformowała, że w dniu dzisiejszym zapoznała się z całą korespondencją w sprawie 

przedmiotowej skargi. Wymiana stolarki okiennej była w zakresie remontu, ale  

z uwagi na ich dostateczny stan, wyrazili zgodę na renowację okien. W zawartym 

porozumieniu są dwa punkty: renowacja, bądź wymiana stolarki okiennej.  
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Skarżącym zależy, aby w ogóle wykreślić ten zakres. Kolejna propozycja z ich strony 

to odłożenie w czasie. Podsumowując powiedziała, że skarżący podpisując 

propozycję mieli wiedzę dotyczącą wymiany stolarki okiennej, ponieważ ta 

informacja była zawarta w ogłoszeniu. Renowacja okien została zaproponowana 

podczas wizji z udziałem inspektora z Gdańskich Nieruchomości.   

 

Andrzej Bodakowski – radca prawny Biura Rady Miasta Gdańska 

Rekomendował przełożenie rozpoznania skargi na następny miesiąc ze względów 

formalnych.  

 

Andrzej Skiba – członek komisji 

Zaproponował przeniesienie rozpoznania przedmiotowej skargi na następne 

posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, jednogłośnie 6 głosami „za” przeniosła rozpoznanie skargi na miesiąc luty. 

 

 

PUNKT 4 

Rozpatrzenie petycji XY* z dnia 10 grudnia 2020 r. o przyjęcie przez Radę Miasta 

Gdańska uchwały zakazującej dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz segregacji mieszkańców miasta 

Gdańska w związku masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

________________________________________________________________________

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poinformował, że radni otrzymali dokumenty w sprawie drogą elektroniczną i się  

z nimi zapoznali. Zwrócił uwagę na braki formalne petycji. Poinformował, że do 

skarżącego zostanie skierowane pismo o uzupełnienie braków formalnych.   

 

 

PUNKT 5 

Rozpatrzenie petycji XY* z dnia 20 grudnia 2020 r. o przyjęcie przez Radę Miasta 

Gdańska uchwały zakazującej dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz segregacji mieszkańców miasta 

Gdańska w związku masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

________________________________________________________________________  
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Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poinformował, że radni otrzymali dokumenty w sprawie drogą elektroniczną i się  

z nimi zapoznali. Zaproponował pozostawienie petycji bez rozpoznania ze względu 

na braki formalne, brak podpisu.  

 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, jednogłośnie 6 głosami „za” pozostawiła bez rozpatrzenia petycję XY*  

z dnia 20 grudnia 2020 r. o przyjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały zakazującej 

dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 

przyczyny oraz segregacji i poddawaniu eksperymentowi medycznemu mieszkańców 

Gdańska w związku z masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,  

z uwagi na brak wskazania miejsca zamieszkania osoby wnoszącej petycję. 

 

 

PUNKT 6 

Rozpatrzenie petycji XY* z dnia 3 stycznia 2020 r. o przyjęcie uchwały przez Radę 

Miasta Gdańska zakazującej dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny oraz segregacji mieszkańców miasta 

Gdańska w związku masowymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

________________________________________________________________________ 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poinformował, że radni otrzymali dokumenty w sprawie drogą elektroniczną i się  

z nimi zapoznali. Zwrócił uwagę na braki formalne petycji. Poinformował, że do 

skarżącego zostanie skierowane pismo o uzupełnienie braków formalnych.   

 

 

PUNKT 7 

Rozpatrzenie petycji XY* z 22 grudnia 2020 r. o podjęcie przez Radę Miasta Gdańska 

uchwały w sprawie działań władz centralnych skierowanych przeciwko życiu  

i zdrowiu obywateli. 

________________________________________________________________________ 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poinformował, że radni otrzymali dokumenty w sprawie drogą elektroniczną i się  

z nimi zapoznali. 

 

Jan Perucki – członek komisji 

Jego zdaniem nie należy traktować poważnie tego typu petycji. Postulaty uważa za 

szkodliwe na rzecz odporności populacyjnej społeczeństwa. Nie wyobraża sobie 

innego scenariusza niż odrzucenie petycji.    
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Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca komisji 

Uważa, że petycji nie należy uwzględniać. 

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Zaproponował rozstrzygnięcie, w którym Rada Miasta Gdańska odmawia 

uwzględnienia petycji XY* z dnia 22 grudnia 2020 r. o podjęcie przez Radę Miasta 

Gdańska uchwały w sprawie działań władz centralnych skierowanych przeciwko życiu 

i zdrowiu obywateli.  

 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, jednogłośnie 6 głosami „za” odmówiła uwzględnienia petycji XY* z dnia 22 

grudnia 2020 r. o podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie działań 

władz centralnych skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu obywateli. 

 

 

PUNKT 8 

Rozpatrzenie petycji XY* z dnia 14 grudnia 2020 r. o wydłużenie terminów składania 

wniosków o wykup mieszkalnych lokali komunalnych z zachowaniem prawa do 

bonifikaty. 

________________________________________________________________________ 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poinformował, że radni otrzymali dokumenty w sprawie drogą elektroniczną i się  

z nimi zapoznali. Zaproponował pozostawienie petycji bez rozpoznania z uwagi na 

braki formalne, m.in. brak adresu i upoważnienia. 

 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, jednogłośnie 6 głosami „za” pozostawiła bez rozpatrzenia petycję XY*  

z dnia 14 grudnia 2020 r. o wydłużenie terminów składania wniosków o wykup 

mieszkalnych lokali komunalnych z zachowaniem prawa do bonifikaty wskazanych  

w Uchwale nr XVII/420/19 Rady Miasta Gdańska. 

 

 

PUNKT 9 

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji w 2020r. 

________________________________________________________________________ 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, jednogłośnie 5 głosami „za” przyjęła przedmiotowe sprawozdanie 
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PUNKT 10 

Przyjęcie planu pracy Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.  

________________________________________________________________________ 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, jednogłośnie 6 głosami „za” przyjęła przedmiotowy plan pracy. 

 

 

PUNKT 11 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji  

z dnia 19 października 2020 r. 

________________________________________________________________________ 

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, jednogłośnie 5 głosami „za” przyjęła przedmiotowy protokół. 

 

 

PUNKT 12 

Wolne wnioski, sprawy wniesione, korespondencja. 

________________________________________________________________________ 

Przewodniczący zaapelował o przygotowywanie zaległych projektów uchwał na sesję 

grudniową. 

 

Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. Godzina 18:30.  

 

Przewodniczący  

Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Andrzej Skiba 

 

 

 

Protokołowała: 

Ewelina Szymczyk - Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 

 

 

* anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z Ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych: Dz.U.  

z 2018r. poz. 1000, 1669.  


