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Komisja do spraw petycji 

 

Protokół nr II  

Posiedzenie w dniu 4 maja 2020  
 

 

Obrady w trybie zdalnym rozpoczęto 4 maja 2020 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:26 

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 prowadzone w 

formie zdalnej, na podstawie Art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw, odczytał informacje dot. posiedzenia zdalnego i transmisji online  

w czasie rzeczywistym. Przewodniczący Komisji przywitał zebranych w pokoju 

telekonferencji. 

 

2. Stwierdzenie quorum 

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

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu. W 

posiedzeniu uczestniczy także Radca Prawny Ewa Kokowska, Sekretarz Gminy Masłów 

Zbigniew Zagdański oraz radny Tomasz Ksel. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Brak wniosków w tym punkcie.  

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie porządku obrad.  

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 

 

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu z poprzednich obrad.  

Głosowano w sprawie: 
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Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.  

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 

 

5. Rozpatrzenie skargi znak: S.1510.1.2020 z dnia 17.01.2020 r. 

Temat zreferował i wyjaśnienia złożył Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański, 

podkreślając że Wójt Gminy nie uczestniczył w procesie udostępniania danych na wniosek w 

trybie dostępu do informacji publicznej. O udostępnieniu danych osobowych, po powzięciu tej 

informacji urząd powiadomił został Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 

powiadomiono wszystkie osoby, których dane zostały udostępnione oraz osobę, która 

w wyniku błędu te dane otrzymała. Osoba ta została powiadomiona o zakazie upowszechniania 

tych danych oraz urząd wystąpił z wnioskiem o przekazanie ponowne tych dokumentów,  

w celu ich anonimizacji. Ponadto wdrożone zostały dwa zarządzenia mające na celu 

zapobieganie podobnym zdarzeniom (zarządzenie Wójta Gminy Masłów nr 4/2020 i nr 

5/2020). Podsumowując, Sekretarz Gminy wyjaśnił, ze zgodnie  przedstawioną opinią prawną, 

proponuje się uznanie skargi na Wójta Gminy Masłów jako niezasadnej, z uwagi na fakt, iż 

wójt nie uczestniczył na żadnym etapie tego postępowania. 

W dyskusji Radny Wojciech Haba zapytał, czy dokumenty zostały zwrócone do urzędu w celu 

anonimizacji. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że mimo kierowanej korespondencji i prowadzonych rozmów, 

osoba ta nie przekazała dokumentów do anonimizacji. 

Radny Tomasz Ksel zwrócił się z pytaniem, czy osoba składająca skargę miała możliwość 

podania argumentów, dlaczego tę skargę złożyła. Czy ewentualnie będzie taką możliwość miała 

na kolejnym posiedzeniu. 

Radca Prawny Ewa Kokowska wyjaśniła, że zgodnie z przedstawioną informacją przez 

Przewodniczącego Komisji nie ma możliwości przeprowadzenia posiedzenia z udziałem osób 

trzecich w czasie stanu epidemiologicznego. Gwarancja uczestnictwa osób trzecich 

w posiedzeniu nie oznacza prawa do udzielenia głosu. O dopuszczeniu do głosu decyduje 

przewodniczący posiedzenia. Pani Kokowska szczegółowo wyjaśniła obowiązujące zasady 

prowadzenia posiedzeń, na dzisiejszym posiedzeniu nie będzie podejmowane rozstrzygnięcie.  

Sekretarz Gminy dodał, że należy podkreślić, że nie było nigdy takiego założenia, żeby na 

dzisiejszym posiedzeniu rozstrzygać kwestie skarg, ponieważ nie przedstawione zostało 

stanowisko i projekt uchwały.  

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Komisji zapytał członków komisji jakie jest ich 

stanowisko.  

Radny Wojciech Haba poinformował, że stoi na stanowisku, by skargę odrzucić.  

Radny Stanisław Doleziński poparł stanowisko przedmówcy. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na kolejne posiedzenie przedstawiony zostanie 

wniosek w tej sprawie.  

Przewodniczący zamknął ten punkt porządku obrad. 
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6. Rozpatrzenie skargi znak: S.1510.2.2020 z dnia 06.02.2020 r. 

Pan Zbigniew Zagdański – Sekretarz Gminy Masłów szczegółowo przedstawił temat skargi 

oraz przebieg tej sprawy. Skarga dotyczy poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej 

zlokalizowanej w Masłowie Pierwszym, obok budynku Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Sekretarz przedstawił stanowisko w tej sprawie proponując uznanie skargi za 

niezasadną, ponieważ Wójt Gminy Masłów odpowiada za drogi gminne, a działania 

podejmowane przez gminę ograniczają się do przekazania wniosku według właściwości, co 

zostało uczynione.  

W dyskusji poruszone zostały kwestie adresata pisma. Radny Wojciech Haba zwrócił uwagę, 

ze pismo zostało skierowane do Przewodniczącego Rady. 

W tym zakresie Sekretarz Gminy wyjaśnił, że na podstawie zawartej treści skarga została 

zakwalifikowana jako skarga na działania wójta, a zgodnie z ustawą, skargi te rozpatruje Rada 

Gminy.  

Radny Tomasz Ksel zapytał, czy skarżąca została poinformowana o wynikach Komisji 

Bezpieczeństwa. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że wszelka dokumentacja w tym zakresie, która dotyczyła 

gminy została przekazana skarżącej. Natomiast, czy Powiatowy Zarząd Dróg informował 

skarżącą o wnioskach Komisji Bezpieczeństwa, to kwestie będące poza kompetencją urzędu 

gminy. 

Pani Ewa Kokowska – Radca Prawny wyjaśniła, że nie adresat, a treść skargi określa na kogo 

jest skarga. Skarżąca była dwukrotnie informowana o przedłużeniu terminu na rozpatrzeniu 

skargi i podkreśliła fakt, że kwestie poprawy bezpieczeństwa na tej drodze nie są w kompetencji 

wójta, gdyż jest to droga powiatowa.  

Przewodniczący poprosił członków Komisji o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.  

W odpowiedzi Radni poinformowali, że ich zdaniem skargę należy uznać za niezasadną. 

 

7. Rozpatrzenie skargi znak: S.1510.3.2020 z dnia 28.02.2020 r. 

Temat zreferował Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański. Przedmiotem skargi jest 

nieterminowe załatwienie sprawy zgłoszonej przez w ramach interpelacji i zapytań. We 

wskazanym okresie doszło do naruszenia 14-dniowego terminu na odpowiedź na interpelację. 

Termin odpowiedzi nastąpił cztery dni po ustawowym terminie. Z uwagi na fakt, iż Wójt Gminy 

nie uczestniczył bezpośrednio w tej sprawie, Sekretarz Gminy zarekomendował uznanie skargi 

za niezasadną. 

Radny Wojciech Haba zapytał, czy urząd ma określony termin na publikację interpelacji 

i zapytań w biuletynie informacji publicznej. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że ustawa nie określa terminu w dniach, użyte sformułowanie to  

termin „bezzwłocznie”. 

Radny Tomasz Ksel podkreślił, że faktycznie ustawa mówi o terminie publikacji bezzwłocznej, 

natomiast termin na odpowiedź jest określony w dniach i jest to 14 dni. Radny zapytał także, 

czy skarżący został poinformowany o nowym terminie rozpatrzenia sprawy, skoro skarga 

wpłynęła 28 lutego br. 

Radca Prawny wyjaśniła, że w związku ze stanem epidemii i zagrożenia epidemiologicznego 

zostały zawieszone terminy rozpatrzenia postępowań w tym postępowań skargowych. Radca 

Prawny wyjaśniła, że termin rozpatrzenia tej skargi nie został przekroczony, gdyż ustawa o 
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której mówił Przewodniczący Komisji na początku komisji zawiesiła postępowanie. Zostanie 

ono wznowione po zniesieniu tego przepisu.  

Przewodniczący Komisji poprosił o stanowisko członków komisji. 

Radny Stanisław Doleziński proponuje uznanie skargi zza niezasadną.  

Rady Wojciech Haba poinformował, że zapozna się dokładnie z dokumentacją sprawy wobec 

czego na dzień dzisiejszy wstrzymuje się przed podaniem swojego stanowiska. 

Przewodniczący Komisji poinformował, ze jego stanowisko jest zbieżne z przedmówcą. 

 

8. Rozpatrzenie skargi: znak S.1510.4.2020 z dnia 28.02.2020 r. 

Zbigniew Zagdański Sekretarz Gminy Masłów przedstawił treść skargi nr 4 i zarekomendował 

uznanie skargi za bezzasadną, z uwagi na fakt iż na podstawie przepisów Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego, w kompetencji Rady Gminy nie mieszczą się skargi złożone 

na sołtysa. Zgodnie z treścią przepisów rada gminy rozpatruje skargi złożone na wójta gminy.  

Radny Stanisław Doleziński zwrócił uwagę, że skarga jest kierowana do komisji rewizyjnej. 

Radca Prawny odpowiedział, ze skarga została wystosowana do kilku podmiotów. 

Radny Tomasz Ksel zabrał głos informując, że należy zauważyć, że sołtys jest organem 

samorządu.  

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że sołtys nie jest organem, organem jest wójt, sołtys nie jest też 

pracownikiem samorządowym. 

Radca Prawny wyjaśniła, że sołtys nie jest organem gminy, ani pracownikiem. Jest organem 

jednostki pomocniczej – sołectwa. Skarga została skierowana do trzech adresatów, do żadnego 

właściwie. Żaden z tych organów nie jest właściwy do kontrolowania sołtysa i rozpatrywania 

skarg w tym zakresie. 

Radny Wojciech Haba proponuje by skargę uznać za niezasadną 

Radny Stanisław Doleziński również jest tego zdania. 

Radny Ksel przyznał rację Radcy Prawnemu i zaproponował, by na posiedzeniach 

przypominać, że nie powinno się używać nazwisk, w celu uniknięcia podobnych sytuacji. 

Radny Haba zapytał jak długo to nazwisko, które padło nie było zanonimizowane. 

Tomasz Haba – informatyk urzędu gminy wyjaśnił, że nagranie bez anonimizacji zostało 

udostępnione na kanale You Tube przez około 2 godziny. Po tym czasie zostało usunięte w celu 

anonimizacji; proces ten trwał do południa kolejnego dnia. 

 

9. Rozpatrzenie skargi: znak S.1510.5.2020 z dnia 02.03.2020 r. 

Radca Prawny Ewa Kokowska wyjaśniła, że je ma takiej instytucji jak skarga na 

Wiceprzewodniczącego Rady. Sposób prowadzenia obrad leży w kompetencji 

Przewodniczącego, który prowadzi obrady. 

Radny Tomasz Ksel zapytał, czy skoro skarga jest niezasadna, to dlaczego jest rozpatrywana 

na dzisiejszym posiedzeniu. 

Pani Kokowska wyjaśniła, że Rada Gminy musi podjąć formalne stanowisko, które zostanie 

przekazane skarżącemu i wyjaśniła podstawy takiego postępowania. 

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poinformował 

że stanowisko w tej sprawie zostanie podjęte na kolejnym posiedzeniu. 

 

10.  Sprawy inne 



S t r o n a  5 | 5 

 

W tym punkcie głos zabrał radny Tomasz Ksel odczytując art. 231 KPA dot. obowiązku 

przekazania skargi zgodnie z właściwością. 

Radca Prawny Ewa Kokowska wyjaśniła szczegółowo, że nie ma skargi na 

wiceprzewodniczącego rady, czy sołtysa. Ponieważ nie ma organu właściwego do rozpatrzenia 

skargi na wiceprzewodniczącego, czy przewodniczącego, czy radnego czy sołtysa. podmioty, 

na które służy skarga zostały określone w art. 229 kpa.  

Radny Ryszard Filipowicz, korzystając z okazji, zaapelował, by część diety radnego 

przeznaczyć na walkę z covid. 

 

11. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu i o 

godzinie 16:26 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

  

 

  

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


