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BRMG.0012.68.2021                                                                     

 

 

 

PROTOKÓŁ NR 32 - 8/2021 

z posiedzenia 

Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 20 września 2021 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

 

Komisja rozpoczęła posiedzenie o 16:00, zakończyła o godzinie 18:10. 

 

 

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 skargi Miejskiego Zakładu Zieleni „Koziara” Sp.J. z dnia 6 sierpnia  

2021 r. „na planowane przez Urząd Miejski w Gdańsku przeniesienie referatu 

zgonów Urzędu Stanu Cywilnego oraz już wykonane przeniesienie pozostałych 

Referatów z budynku Urzędu Miasta  w  Gdańsku Głównym do budynku 

mieszczącego się przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku Wrzeszczu”. 

2. Rozpatrzenie skargi XY z dnia 24 maja 2021 r.   

3. Rozpatrzenie skargi XY z dnia 22 grudnia 2020 r. na działanie Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni. 

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

z dnia 16 sierpnia 2021 r.   

5. Wolne wnioski, sprawy wniesione, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia poddano pod głosowanie. 
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USTALENIA KOMISJI: 

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

 

 

PUNKT 1 

Rozpatrzenie skargi Miejskiego Zakładu Zieleni „Koziara” Sp.J. z dnia 6 sierpnia  2021 r. „na 

planowane przez Urząd Miejski w Gdańsku przeniesienie referatu zgonów Urzędu Stanu 

Cywilnego oraz już wykonane przeniesienie pozostałych Referatów z budynku Urzędu 

Miasta  w  Gdańsku Głównym do budynku mieszczącego się przy ul. Partyzantów 74  

w Gdańsku Wrzeszczu”. 

___________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

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

z nimi zapoznali.  

 

Grażyna Gorczyca – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Powiedziała, że Urząd Stanu Cywilnego przeniósł się 4 maja i rozpoczął tego dnia swoją 

działalność przy ul. Partyzantów 74. Są to zdecydowanie lepsze warunki, niż te które były 

w budynku Urzędu Miasta. Z analiz wynika, iż od 4 maja liczba klientów nie zmieniła się, 

nie słyszy ani od pracowników ani od klientów, że trudno dojechać. Dodała, że archiwum 

USC również mieści się przy ul. Partyzantów 74, można z niego korzystać non stop.  

W nowym miejscu warunki dla klientów są zdecydowanie lepsze. Podkreśliła, iż stworzono 

stanowisko do rejestracji zgonów, które jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla firm. 

Praktyka ta sprawdziła się na Wałach Jagiellońskich, przez czas pandemii, gdzie było 

bardzo dużo zgonów. Firmy przychodziły, zostawiały dokumenty, umawiali się na telefon 

po odbiór już gotowych aktów. Osoby prywatne są przyjmowane w nowej siedzibie na sali 

obsługi mieszkańców na pierwszym piętrze.  

 

Piotr Spyra – dyrektor Wydziału Infrastruktury  

Powiedział, że Wydział Infrastruktury koordynował całą przebudowę. Dodał, iż w tej chwili 

warunki do obsługi mieszkańców jak i również dla pracy urzędników są zdecydowanie 

lepsze, są zabezpieczenia na sali. Podsumował, że był to dobry ruch.  

 

Wojciech Błaszkowski – członek komisji 

Dodał, iż sprawa wydaje się dosyć oczywista, że należy uznać skargę niewątpliwie za 

bezzasadną.   

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Podsumował, że w tej sprawie będzie rozstrzygane nie to, czy jako radni czy mieszkańcy 

Gdańska zgadzają się z decyzją o przeniesieniu części działalności USC z centrum Gdańska 

na ul. Partyzantów 74, ale należy rozważyć czy były to działania niewłaściwe, rozumiane 

jako brak umocowania prawnego oraz czy doszło do naruszenia interesów skarżącego  

a jeśli tak to w jaki konkretnie sposób.  
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Jan Perucki – członek komisji  

Odniósł się do wypowiedzi Błaszkowskiego, mówiąc iż zgadza się z nim z uwagi na to, że 

warunki pracy oraz warunki lokalowe są zdecydowanie lepsze. W temacie kwestii 

komunikacyjnej powiedział, iż nie uważa aby to było źle skomunikowane miejsce, a wręcz 

przeciwnie jest to jedno z najlepiej skomunikowanych miejsc w Gdańsku. Dodatkowo 

podkreślił, iż Urząd Stanu Cywilnego jest to usługa, z której nie korzysta się na co dzień, 

tylko sporadycznie.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Zadał jeszcze pytanie przez ile lat USC, a dokładnie referat który został przeniesiony miał 

swoją siedzibę w centrum Gdańska.  

 

Grażyna Gorczyca – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Odpowiedziała, iż USC przy Nowych Ogrodach był od zawsze. Dodała, że warunki lokalowe 

były już naprawdę słabe, jest coraz więcej urzędników, potrzebowano trochę więcej 

przestrzeni ale przede wszystkim należało zapewnić komfort dla klientów. Myśli że 

wszystkie warunki są spełnione przy ul. Partyzantów 74. Dodała, iż czynności USC to nie 

jest pozwolenie na garaż, to są czynności często bardzo intymne, wrażliwe  

i klienci nie zawsze chcą się dzielić z innymi. Dodała, iż wszystkich firm pogrzebowych  

w Gdańsku, które mają PKD pogrzeby i działalność pokrewna jest 106. Nie może wyłączyć 

6 czy 10 firm, które złożyły skargę, a pominąć resztę ponieważ byłoby to niesprawiedliwe. 

Podkreśliła, że USC jest od rejestracji zgonu i taką pracę wykonują.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Dopytał jeszcze od jak dawna planowane było przeniesienie części działalności USC na 

Partyzantów.  

 

Grażyna Gorczyca – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Odpowiedziała, że ok. 4 lat temu już rozpoczęły się rozmowy na ten temat. Wszystkie 

prace zaczęły się ok. 1.5-2 lat temu, kiedy Wydział Komunikacji przeniósł się na ul. Żaglową. 

Całe przeniesienie USC na Partyzantów nastąpiło w maju w całości.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Przytoczył 3 kwestie napisane na czacie przez skarżącego, a mianowicie:  

1.Liczba klientów Urzędu Stanu Cywilnego pozostaje niezmienna, niezależnie od 

lokalizacji. Kto musi skorzystać ten musi; 

3. Najtrudniejszą sprawą dla nas jako strony skarżącej jest bezpośrednia bliskość do 

największego zakładu pogrzebowego w mieście. Klienci wychodzący nie szukają innych 

zakładów, tylko idą tam, gdzie im najbliżej, 

3. Dotychczasowe miejsce przy Nowych Ogrodach nie były wg mnie takie złe, ale jest to 

moja subiektywna opinia. 

 

Wojciech Błaszkowski – członek komisji 
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Zaproponował rozstrzygnięcie, a mianowicie, że skargę należy uznać za bezzasadną,  

z uwagi, że zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta nie naruszyły interesów firmy Koziara 

oraz nie stwierdzono działań niezgodnych z prawem.  

 

Po przeprowadzonej dyskusji z udziałem radcy prawnego Biura Rady Miasta Gdańska oraz 

członków komisji Andrzej Skiba, przewodniczący komisji, zaproponował rozstrzygnięcie,  

w którym uznaje się za bezzasadną skargę Miejskiego Zakładu Zieleni „Koziara” S.J. 

wniesioną na Prezydenta Miasta Gdańska, zarzucającą naruszenie interesów skarżącej 

spółki oraz nienależyte wykonywanie zadań poprzez przeniesienie Urzędu Stanu 

Cywilnego do siedziby przy ul. Partyzantów 74. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

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

skargę złożoną na działalność Prezydenta Miasta Gdańska, zarzucającą naruszenie 

interesów skarżącej spółki oraz nienależyte wykonywanie zadań poprzez przeniesienie 

Urzędu Stanu Cywilnego do siedziby przy ul. Partyzantów 74. 

 

 

 

PUNKT 2 

Rozpatrzenie skargi XY z dnia 24 maja 2021 r. 

___________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

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

z nimi zapoznali.  

 

Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  

Powiedział, że w odpowiedzi odnosili się do wniosku złożonego w 2015 roku. Każdy 

wniosek , który jest o wymianę danego lokalu ze względu na kwestie techniczne, zawsze 

jest potwierdzany przez służby, aby wykazać między innymi, czy te warunki są wynikiem 

naturalnej degradacji czy użytkownicy się do tego przyczyniają. W omawianym przypadku 

po złożeniu wniosku stwierdzono, że najemca użytkuje lokal niezgodnie z warunkami 

umowy, tzn. nie utrzymuje lokalu we właściwym stanie technicznym i sanitarno-

higienicznym oraz prowadzi w nim biuro Wszechnicy Obywatelsko-Samorządowej 

„Polinter”. W omawianym lokalu również nie są wykonywane bieżące naprawy, najemna 

nie udostępnił lokalu służbom technicznym w celu przeprowadzenia niezbędnych prac 

remontowych, czyli w zakresie odgrzybienia i wymiany tynków w łazience. Dodał, że  

z informacji jakie uzyskali wynikało, iż w lokalu nagromadzone były różne przedmioty, 

panował brud, nieporządek oraz wg zarządcy lokal był wykorzystywany na pomieszczenia 

magazynowe. W świetle tych ustaleń wniosek nie mógł być dalej procedowany. W roku 
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2020 ponownie najemca zwrócił się z prośbą o poprawę swoich warunków 

mieszkaniowych. Gdańskie Nieruchomości ponownie sporządziły opis stanu 

technicznego, z którego wynika, że mieszkanie w dalszym ciągu jest eksploatowane 

nieprawidłowo i lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu ze względu na zawilgocenie 

i zagrzybienie. W związku z tym została podjęta decyzja, iż cały zakres prac remontowych 

zostanie przeprowadzony przez Gdańskie Nieruchomości. Organizator zwrócił się do 

wydziału o wskazanie lokalu zamiennego na czas przeprowadzenia niezbędnych prac 

remontowych. Lokal taki został wskazany w lipcu tego roku. Jest to lokal 27m2 na parterze, 

z racji tego, iż najemca porusza się na wózku inwalidzkim. Najemca poinformował, że 

odmawia przyjęcia takiej propozycji, z powodu, że potrzebuje dwóch pokoi, jeden z pokoi 

na przechowywanie książek. Jest to sprawa priorytetowa, jak tylko będzie możliwość to 

będzie wskazywany kolejny lokal, ale są ograniczone możliwości, m.in. nie może to być 

lokal na wyższej kondygnacji, z racji niepełnosprawności.  

 

Magdalena Juncewicz – przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości  

Powiedziała, że Gdańskie Nieruchomości są gotowe do realizacji prac remontowych po 

przyjęciu przez najemcę lokalu zamiennego, ponieważ planowany zakres nie może być 

wykonywany podczas jego zamieszkiwania.  

 

Edyta Zaleszczak – Dyks – dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń  

Zreferowała kwestie uprawnień dodatku mieszkaniowego mówiąc, iż ostatni wniosek 

skarżącego został złożony ostatniego dnia marca, od 1 kwietnia do końca września 

ustalono uprawnienie do dodatku mieszkaniowego. Dodała, że na etapie przyjmowania 

wniosku pracownik obsługi poinformował najemcę, że być może będzie potrzeba 

uzupełnienia dokumentu, natomiast podczas rozpatrywania wniosku odstąpiono od 

uzupełnienia wniosku, z uwagi na to, że poruszanie na wózku nie miało wpływu na 

uprawnienie do dodatku mieszkaniowego. Skarżący obecnie zamieszkuje ok 30 m2, 

natomiast powierzchnia normatywna wynosi 35 m2, więc nie było potrzeby zwiększania 

powierzchni.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Odniósł się do spraw poruszonych w piśmie. Wydaje mu się, że należy to pismo 

posegregować na sprawy, które są w kompetencji komisji oraz sprawy, które są poza 

kompetencją komisji. Główne wątki tyczą się remontu, dodatku mieszkaniowego oraz 

wymiany mieszkania. Oczekiwania przedstawione w skardze, dotyczące m.in. kwerendy 

wszystkich dokumentów, czy też nakazania władzom gminy Gdańsk zapłaty wobec 

lokatora odszkodowania za wyrządzone szkody na jego zdrowiu i mieniu są poza kwestią 

komisji. Wydaje mu się, iż należało by rozdzielić na to, co leży w kompetencjach komisji,  

a co należy do kompetencji Prezydenta.  

 

Andrzej Bodakowski – radca prawny Biura Rady Miasta Gdańska  

Potwierdził fakt rozdzielenia spraw ze względu na pomieszanie różnych wątków w jednym 

piśmie, zarówno przedmiotowo jak i podmiotowo. Pismo to zostało zakwalifikowane przez 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  jako skarga na Prezydenta Miasta Gdańska, ale 

kwestie dodatków mieszkaniowych to już jest kwestia Gdańskiego Centrum Świadczeń. 

Temat kwerendy to jest kwestia dokonania pewnych czynności faktycznych, nie jest do 
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tego zobowiązana ani uprawniona Rada Miasta Gdańska. Wydawanie decyzji co do 

naruszenia Konstytucji i przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego to  

w przypadku właściwości rady to kwestia zamiany lokali czy kwestia dokonania remontu 

ma się nijak, za to kwestie dodatku mieszkaniowego, gdzie zastosowanie ma KPA, załatwia 

się w sposób odrębny.  Kwestia pozostałych wniosków, zarzutów z pkt 4 i 5 to są 

zagadnienia cywilnoprawne, nie jest to rola Rady Miasta Gdańska.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Zapytał jeszcze o kwestie zamiany lokali. Z treści odpowiedzi udzielonej przez Prezydenta 

Miasta Gdańska wynika, iż skarżący mieszka obecnie na 29,2 m2, zaoferowano blisko 27 

m2. Zadał pytanie w czym tkwi problem, ponieważ wydaje mu się, że skoro te 

powierzchnie są bardzo zbliżone do siebie, to ten bogaty zbiór książek zmieściłby się na 

takim metrażu. Poprosił o przedstawienie argumentacji skarżącego.  

 

Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Odpowiedział, że głównym argumentem odmowy była zbyt mała powierzchnia do 

przeniesienia całego swojego zbioru książek do wskazanego lokalu. Przytoczył treść 

odmowy, a mianowicie „lokal jest w stanie dobrym technicznie, po remoncie, jednakże nie 

posiada piwnicy i ma mały box do przechowywania rzeczy na strychu. Ponadto lokal 

posiada jeden pokój, obecnie posiadam 2 pokoje i zwracam się z prośbą o przyznanie 2 

lokali, książki zajmują zbyt wiele miejsca”.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Zapytał jeszcze czy ktoś ze strony miejskiej zna lepiej sytuację skarżącego. Dodał, że  

z informacji uzyskanych podczas rozmowy na komisji, wydaje mu się, że zaproponowano 

na czas remontu rozsądną propozycję.  

 

Edyta Zaleszczak – Dyks – dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń  

Dopowiedziała, iż sądzi że lokal zbliżony do bieżącego metrażu daje mu możliwość 

pozyskania dodatku mieszkaniowego.  

 

Arletta Wolińska - kierownik Działu Pomocy Mieszkaniowej Gdańskiego Centrum 

Świadczeń 

Powiedziała, że skarżący ma tylko i wyłącznie emeryturę, więc jeśli by skorzystał z zamiany 

mieszkania mógłby otrzymać dodatek mieszkaniowy. Z racji tego, iż metrażowo było by 

podobnie, więc wysokość świadczenia również byłaby zbliżona. Dopowiedziała jeszcze, że 

zmieniły się przepisy od 1 lipca 2021 roku i inaczej przeliczany jest dochód, przedtem była 

kwota brutto a w tej chwili jest kwota netto. Do powierzchni normatywnej przyznawane 

jest świadczenie do 35 m2 na 1 osobę, jeśli byłby wózek to wtedy by się to zwiększyło o 15 

m2 i dodatkowo przyznawane jest jeszcze 30%.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Podsumował całą przedstawioną sytuację, mówiąc iż skarżący zamieszkuje lokal zasobu 

gminnego, który wymaga remontu, w tym lokalu nie ma centralnego ogrzewania, nie ma 

cieplej wody. Skarżący otrzymał propozycję przeniesienia się do innego zamiennego 

lokalu.  
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Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Dodał, że w nowo proponowanym lokalu jest ogrzewanie gazowe.  

 

Magdalena Juncewicz – przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości  

Doprecyzowała, że w obecnym lokalu użytkownika nie ma ciepłej wody użytkowej czyli 

ciepłej wody z miasta, lecz jest podgrzewacz wody zimnej.  

Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca komisji  

Powiedziała, że w piśmie odpowiedzi, który otrzymała komisja jest informacja, iż w lokalu 

było prowadzone biuro Wszechnicy Obywatelsko-Samorządowe „Polinter” więc może to 

ma jakiś związek z podejściem skarżącego.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poprosił o rozwinięcie wątku prowadzenia działalności pod nazwą biuro Wszechnicy 

Obywatelsko-Samorządowe „Polinter”. 

 

Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Odpowiedział, że nie mają tego wątku tak szeroko rozpracowanego jeśli chodzi  

o szczegółowe informacje. Te informacje, że lokal był również wykorzystywany pod tą 

działalność były uzyskane od samego skarżącego. Prawdopodobnie tak jest, że właśnie 

dlatego potrzebuje większy lokal mieszkalny, żeby móc traktować go jako siedzibę 

organizacji.  

 

Magdalena Juncewicz – przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości 

Podkreśliła jeszcze, iż skarżący był bardzo zadowolony z tego, że otrzyma lokal zamienny 

na czas remontu, więc tym bardziej ta decyzja jest niezrozumiała.  

 

Andrzej Bodakowski – radca prawny Biura Rady Miasta Gdańska  

Uważa, że rozstrzygnięcie powinno odnieść się do 3 kwestii. Po pierwsze do uznania za 

zasadną lub bezzasadną skargę wniesioną przez skarżącego na Prezydenta Miasta 

Gdańska w zakresie jakim dotyczy nie przeprowadzania remontu w lokalu oraz nie 

dokonania mimo jego wniosków zamiany lokalu przez niego zajmowanego na inny lokal 

mieszkalny, znajdujący się w zasobach mieszkaniowych gminy Miasta Gdańsk. Druga 

kwestia to jest uznanie za zasadną lub bezzasadną skargę na dyrektora Gdańskiego 

Centrum Świadczeń z zarzutem naruszenia prawa przy ustalaniu należnego skarżącemu 

dodatku mieszkaniowego. Trzecia kwestia to kwestia przekazania pisma w pozostałym 

zakresie zgodnie z właściwością do Prezydenta Miasta Gdańska.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Dopytał jeszcze, czy zaproponowany lokal miałby być lokalem tymczasowym czy WGK było 

by skłonne zamienić te dwa lokale.  

 

Piotr Kryszewski – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Odpowiedział, iż na ten moment był wniosek o zabezpieczenie lokalu zamiennego na czas 

wykonania remontu na 12 m-cy. Nie jest wykluczone, że po tym okresie najemca może 

złożyć wniosek o wskazanie tego lokalu jako docelowego. Podkreślił, iż wskazywany lokal 
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w sierpniu tego roku został już wskazany kolejnej osobie, która jest w podobnej sytuacji, 

więc ten lokal na dzień dzisiejszy jest już zasiedlony.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Zaproponował rozstrzygnięcie, w którym Rada Miasta Gdańska: 
§ 1 Uznaje się za BEZZASADNĄ skargę wniesioną przez Pana YYY na PMG, zarzucającą 

nienależyte wykonywanie zadań i naruszenie interesów skarżącego poprzez 

niewykonanie remontu zajmowanego przez niego mieszkania oraz poprzez nieprzyznanie 

mu innego lokalu mieszkalnego, znajdującego się w mieszkaniowym zasobie Gminy 

Miasta Gdańska. 

§ 2. Uznaje się za BEZZASADNĄ skargę wniesioną przez Pana YYY na Dyrektora GCŚ, 

zarzucającą naruszenie prawa przy ustaleniu dodatku mieszkaniowego dla skarżącego. 

§ 3. W pozostałym zakresie, pismo skarżącego przekazuje się zgodnie z właściwością do 

PMG. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej RMG, zobowiązując jednocześnie 

do przekazania uchwały skarżącemu. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

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

§ 1 Uznaje się za BEZZASADNĄ skargę wniesioną przez Pana YYY na Prezydenta Miasta 

Gdańska, zarzucającą nienależyte wykonywanie zadań i naruszenie interesów skarżącego 

poprzez niewykonanie remontu zajmowanego przez niego mieszkania oraz poprzez 

nieprzyznanie mu innego lokalu mieszkalnego, znajdującego się w mieszkaniowym 

zasobie Gminy Miasta Gdańska. 

§ 2. Uznaje się za BEZZASADNĄ skargę wniesioną przez Pana YYY na Dyrektora 

Gdańskiego Centrum Świadczeń, zarzucającą naruszenie prawa przy ustaleniu dodatku 

mieszkaniowego dla skarżącego. 

§ 3. W pozostałym zakresie, pismo skarżącego przekazuje się zgodnie z właściwością do 

Prezydenta Miasta Gdańska. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, 

zobowiązując jednocześnie do przekazania uchwały skarżącemu. 

 

 

 

PUNKT 3 

Rozpatrzenie skargi XY z dnia 22 grudnia 2020 r. na działanie Gdańskiego Zarządu 

Dróg i Zieleni. 

___________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 
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Poinformował, że radni otrzymali dokumenty w sprawie drogą elektroniczną i się  

z nimi zapoznali.  

 

Andrzej Witkiewicz – przewodniczący zarządu dzielnicy Strzyża 

Spytał, czy poza ostatnią korespondencją z przełomu lipca i sierpnia były jeszcze jakieś 

inne pisma. Ostatnią korespondencję, którą otrzymał to była odpowiedź na wniosek 

komisji z maja. Było to przesłanie metryczki skargi, czyli nie to o co komisja wnioskowała. 

Poprosił o przekazywanie całej dokumentacji, skoro jako przewodniczący zarządu ma do 

tego prawo. Zwrócił uwagę, iż analogiczny wniosek o zakup donic został rok wcześniej 

zrealizowany przez tą samą jednostkę miejską i nie był kwestionowany. Poprosił, aby 

wnioski, które są rozpatrywane na komisji po raz kolejny, były umieszczane na początku 

porządków. Dodał, iż się bardzo nie spieszy, jeśli komisja potrzebuje jeszcze jakieś inne 

dokumenty to może poczekać. Chodzi mu o to, aby komisja wskazała, że np. ta procedura 

była wadliwa to mu wystarczy i może formalnie wycofać skargę.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Odniósł się do wypowiedzi poprzednika, mówiąc iż uważa, że jest to cenna wskazówka  

i warto by było się do niej dostosować, aby sprawa nie sfinalizowana podczas jednej 

komisji była możliwie jednym z pierwszych na następnym posiedzeniu komisji. 

Dopowiedział, że posiada jeszcze meila z dwoma załącznikami otrzymanego 13 sierpnia 

2021 roku. W załącznikach tych znajduje się uzupełnienie wniosku wraz z metryczką 

GZDiZ. Metryczka ta nie tyczy się tego, co było przedmiotem zainteresowania komisji. 

Podsumował, że bazując na dokumentach, które otrzymał dalej nie widzi podstawy 

prawnej, w oparciu o które GZDiZ w tej konkretnej sprawie podjął takie działania. Ma 

wrażenie, że w dalszym ciągu natrafia się na ścianę, na jakąś niemożność uzyskania 

informacji.   

 

Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca komisji  

Zaproponowała doprecyzowanie metryczki,  czyli żeby komisja jeszcze raz wystąpiła  

z wnioskiem do Prezydenta, aby faktycznie móc się dowiedzieć jak to przebiegało 

pomiędzy urzędnikami. Zaproponowała ponowną treść wniosku Rady Dzielnicy  

o realizację elementów uchwały budżetowej.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Poprosił skarżącego o pomoc w sformułowaniu należytego wniosku.  

 

Andrzej Witkiewicz – przewodniczący zarządu dzielnicy Strzyża 

Powiedział, iż poprzednio przegłosowany wniosek i sformułowany przez 

przewodniczącego był dokładnie takim wnioskiem o jakim mówi Pani przewodnicząca  

i takim jaki powinien być. Odpowiedź Prezydenta powinna dotyczyć metryczki wniosku  

a nie metryczki skargi.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Dodał, że dla niego sprawa jest nie do końca zrozumiała. 
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Andrzej Bodakowski – radca prawny Biura Rady Miasta Gdańska  

Zastanawia się czy w ogóle istnieje coś takiego jak metryczka wniosku. Dodał, że jest 

metryczka sprawy administracyjnej, ale nie wie czy jest metryczka wniosku.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Podkreślił, iż również nie wie czy jest metryczka wniosku. Podsumował, że można podjąć 

na posiedzeniu decyzję, iż uznaje się skargę za zasadną bądź niezasadną w oparciu  

o materiał, przemyślenia, refleksje, albo druga opcja, że nie podejmie się rozstrzygnięcia 

w tym temacie na tym posiedzeniu przenosząc omawianie skargi na kolejną komisję. 

Podsumował, że nie widzi podstawy prawnej w tym wypadku do zrozumienia działań 

Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni a próby ustalenia tych wątków trafiają na opór.  

 

Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca komisji  

Wydaje jej się, iż obiekt dokumentów jest kluczowy do rozstrzygnięcia tej skargi. Aby 

wydać jakąkolwiek propozycję uchwały należy najpierw poznać obiekt dokumentów.  

W związku z otrzymaną błędną odpowiedzią na poprzedni wniosek komisji, należałoby 

ponowić jeszcze raz wniosek do Prezydenta.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Podsumował, iż można ponowić wniosek, ale z zaznaczeniem, że w odpowiedzi na 

poprzedni wniosek, identycznie sformułowany, komisja otrzymała metryczkę skargi a nie 

metryczkę sprawy.  

 

Wojciech Błaszkowski – członek komisji 

Podkreślił, iż jest to logiczne rozumowanie.  

 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Spytał mecenasa w jaki sposób należałoby do tego podejść formalnie. Doprecyzował, że 

komisja chciałaby skierować pismo do Prezydenta Miasta Gdańska, w którym powtórzyło 

by się pytanie z poprzedniego pisma dołączając informację, że poprzednia odpowiedź nie 

zawierała tego o co postulowała komisja. Dopytał czy takie pismo może wystosować sam 

jako przewodniczący, czy potrzebuje mandatu komisji w postaci rozstrzygnięcia.   

 

Andrzej Bodakowski – radca prawny Biura Rady Miasta Gdańska  

Powtórzył stwierdzenie, iż nie jest przekonany, że istnieje coś takiego jak metryczka 

wniosku analogicznie do metryczki sprawy administracyjnej, regulowanych przepisami 

KPA. Omawiana sprawa nie jest regulowana przepisami KPA. Jeżeli komisja upoważni 

pana przewodniczącego do wystąpienia do Prezydent Miasta Gdańska o udzielenie 

odpowiedzi, to na pewno odszedł by od sformułowania metryczka, tylko napisałby o jaką 

informację komisja wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska.  

 

Andrzej Witkiewicz – przewodniczący zarządu dzielnicy Strzyża 

Powiedział, że w pełni zgadza się z Panem mecenasem. Dodał, że gdyby komisja otrzymała 

informację, iż taka metryczka nie istnieje to skróciło by to o jeden krok rozpatrywanie 
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sprawy. Następnym krokiem by było, że komisja wystąpiłaby o przedstawienie obiegu 

dokumentów w tej sprawie.  

 

Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca komisji  

Dopowiedziała, że można by było uciec od tego słowa metryczka, gdyż może ono być 

klasyfikacyjne prawnie na rzecz przedstawienia pełnego harmonogramu obiegu  

w jednostkach Urzędu Miejskiego wniosku rady dzielnicy o uruchomienie środków  

z budżetu jednostki pomocniczej.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, 6 głosami „za” uznała: 

Komisja zwraca się do Prezydenta Miasta Gdańska o przedstawienie harmonogramu 

obiegu dokumentów w procesie opiniowania wniosku Rady Dzielnicy Strzyża  

o uruchomienie środków budżetowych na realizację projektu zakupu donic betonowych  

i roślin celem ograniczenia niewłaściwego parkowania samochodów w dzielnicy Strzyża.  

i roślin celem ograniczenia niewłaściwego parkowania samochodów w dzielnicy Strzyża. 

 

 

PUNKT 4 

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

z dnia 16 sierpnia 2021 r.  

___________________________________________________________________________________________ 

Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Wobec braku uwag zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia Komisji 

ds. Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 16 sierpnia 2021 r. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja, jednogłośnie 6 głosami „za” przyjęła przedmiotowy protokół. 

 

 

 

PUNKT 5 

Wolne wnioski, sprawy wniesione, korespondencja. 

___________________________________________________________________________________________ 

Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca komisji  

Zgłosiła, iż w październiku będzie nadzwyczajna sesja, która będzie pokrywała się  

z terminem posiedzenia komisji. W związku z tym należałoby skorygować termin 

posiedzenia komisji w październiku.  
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Andrzej Skiba – przewodniczący komisji 

Zaproponował, aby poczekać do sesji, która ma się odbyć we wrześniu i jeśli będą 

przedstawione jakieś informacje co do sesji nadzwyczajnej to wtedy na bieżąco ustalić 

termin komisji październikowej.  

 

Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. Godzina 18:10.  

 

 

 

Przewodniczący  

          Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji 

 

              /-/  Andrzej Skiba 

 

 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Witkowska - 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,  z 2019 r. poz. 1781. 


