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Komisja do spraw petycji 

 

Protokół nr II  

Posiedzenie w dniu 7 października 2019  
 

Obrady rozpoczęto 7 października 2019 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 16:09 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków. 

Obecni: 

1. Stanisław Doleziński 

2. Marek Łukasz Dudzik 

3. Wojciech Haba 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Komisji do spraw petycji Marek Dudzik otworzył posiedzenie i przywitał 

zebranych. 

 

2. Stwierdzenie quorum 

W posiedzeniu uczestniczy 2 z 3 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczy także Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański.  

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (2) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik 

NIEOBECNY (1) 

Wojciech Haba 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu.  

Wyniki głosowania 

ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (2) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik 

NIEOBECNY (1) 

Wojciech Haba 
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5. Rozpatrzenie petycji z dnia 12.09.2019 r. 

Komisja zapoznała się z treścią petycji złożonej do Rady Gminy Masłów, w dniu 12 września 

br. (stanowi załącznik protokołu). Petycja została zarejestrowana pod numerem S.152.1.2019. 

Petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego  jest rozpatrywana 

przez ten organ (art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach). Rada gminy rozpatruje petycje  i w tym celu 

powołuje komisję skarg, wniosków i petycji, zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym.  

Zgodnie z art. 2 ust. 3  ustawy o petycjach  przedmiotem petycji może być żądanie m.in.  zmiany 

przepisów prawa w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub 

wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się 

w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.  

Przedmiotem petycji rozpatrywanej niniejszą uchwałą jest żądanie zmiany statutu Gminy 

Masłów, przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady Gminy Masłów z dnia 8 września 2016r. 

(Dz. Urz. woj. Świętokrzyskiego z 2016 r. poz. 2787).  

Propozycje zmian dotyczą:  

- w § 35 statutu, poprzez dodanie po pkt. 4 – pkt. 5 o treści „sprawy różne, wolne wnioski, 

zapytania mieszkańców”, 

- w § 40 statutu poprzez wykreślenie  punktów 1 i 2 oraz zmianę treści pkt. 3 i nadanie mu 

brzmienia: „§ 40. 1 Przewodniczący w toku obrad udziela głosu: 

1) osobom spoza Rady, wnoszącym o udzielenie głosu w sprawie nie będącej przedmiotem 

porządku obrad, gdy przedmiotowa sprawa pośrednio lub bezpośrednio dotyczy wnoszącego 

lub wnoszących, z tym zastrzeżeniem, iż łączny czas wystąpienia jednej osoby nie może 

przekroczyć 5 minut”. 

W dyskusji poruszone zostały kwestie: 

− prowadzenie obrad sesji należy do przewodniczącego rady. Kompetencje 

Przewodniczącego Rady Gminy Masłów konkretyzuje  statut gminy w par. 38 - par. 40, 

zgodnie z którym: obowiązkowe jest udzielanie głosu radnym z zachowaniem 

postanowień statutu (par. 39 statutu); i fakultatywne jest udzielanie głosu innym 

osobom w sprawie stanowiącej przedmiot obrad o ile przewodniczący uzna to za 

uzasadnione (par. 40 pkt. 1 – 3 statutu). 

− nie ma uzasadnienia poszerzanie uprawnienia osób nie będących radnymi do zabrania 

głosu zgodnie z postulatem wnoszącego petycję. Sprzeciwia się temu  fakt, iż osoby te 

posiadają  inne instrumenty prawne do wnoszenia wniosków, skarg, petycji, interpelacji 

i zapytań, które podlegają rozpatrzeniu w trybie właściwych przepisów, 

− przedmiotem obrad powinny być sprawy objęte porządkiem obrad, 

− radni reprezentują mieszkańców i mają możliwość zgłaszania różnych spraw 

i zadawania pytań w formie interpelacji i wniosków.  

Przewodniczący poprosił o sporządzenie osobnego głosowania dla każdego z wniosków.  

Głosowano wniosek w sprawie: 

Dot. zmiany par. 35 . 

Wyniki głosowania 

ZA: 0, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

PRZECIW (2) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik 
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BRAK GŁOSU (1) 

Wojciech Haba 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

Dot. zmiany par. 40.  

Wyniki głosowania 

ZA: 0, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

PRZECIW (2) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik 

BRAK GŁOSU (1) 

Wojciech Haba 

Komisja wypracowała stanowisko do przedłożenia Radzie Gminy, wraz z uzasadnieniem. 

 

6. Rozpatrzenie skargi nr S.1510.1.2019 z dnia 22.07.2019 r. 

Komisja zapoznała się z treścią skargi i wyjaśnieniami złożonymi przez Sekretarza Gminy 

Masłów. 

Brak głosów w dyskusji.   

Głosowano wniosek w sprawie: uznania skargi za bezzasadną.  

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 

 

7. Sprawy inne 

W związku z zaistniałą w dniu dzisiejszym sytuacją Radni poruszyli kwestie zwiększenia 

składu Komisji.  

   

8. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 16:09 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Przewodniczący Komisji ds. Petycji 

Protokolant:         /-/ Marek Dudzik  


