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Komisja do spraw petycji 

 

Protokół nr III  

Posiedzenie w dniu 2 lipca 2020  
 

Obrady rozpoczęto 2 lipca 2020 o godz. 14:30, a zakończono o godz. 15:12 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, przywitał 

zebranych i poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęły dwa wnioski o umożliwienie 

zabrania głosu. Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radcy Prawnego Ewy Kokowskiej, 

z prośbą o odniesienie się do treści wniosków. 

Radca prawny wyjaśniła, że nie ma podstaw prawnych obligujących Przewodniczącego do 

udzielania głosu osobom z zewnątrz. Mecenas szczegółowo omówiła obowiązki wynikające 

z ustawy i podkreśliła, że o udzieleniu głosu decyduje Przewodniczący.   

 

2. Stwierdzenie quorum 

W posiedzeniu 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 dwaj mieszkańcy gminy, którzy złożyli łącznie 4 skargi. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Radca Prawny dodała, że na podstawie stanowiska komisji w danej sprawie opracowany  

zostanie projekt uchwały, który zostanie przedstawiony Radzie.  

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.  
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Głosowano w sprawie: 

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. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że treść wszystkich skarg została Komisji  

udostępniona w systemie esesja i była przedmiotem obrad poprzedniego posiedzenia zdalnego 

w dniu 4 maja.  

Brak głosów w tym punkcie. 

Przewodniczący Komisji, w oparciu o zgromadzony materiał zaproponował stanowisko:  

Skargę na Wójta Gminy Masłów uznaje się za bezzasadną z uwagi na fakt, że wójt nie 

uczestniczył w udostępnianiu danych osobowych w trybie dostępu do informacji publicznej 

i przystąpił do głosowania. 

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 

 

6. Rozpatrzenie skargi znak: S.1510.2.2020 z dnia 06.02.2020 r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że tak jak poprzednio, treść tej skargi również została 

udostępniona w materiałach i była przedmiotem obrad komisji na ostatnim posiedzeniu. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący komisji, w oparciu o przedstawioną 

dokumentację i wyjaśnienia zaproponował stanowisko: 

Skargę na Wójta Gminy Masłów znak: S.1510.2.2020 z dnia 06.02.2020 r. uznaje się za 

bezzasadną z uwag na fakt, iż urząd gminy dokonał wszelkich czynności przekazując wnioski 

skarżącej do zarządcy drogi jakim jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach.   

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku. 

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

Przewodniczący Komisji poinformował, że ta skarga także była przedmiotem poprzedniego 

posiedzenia. 

Przewodniczący ogłosił 5-cio minutową przerwę. 

Po przerwie. 
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Przewodniczący odczytał proponowane stanowisko: Po rozpatrzeniu skargi wniesionej w dniu 

28 lutego 2020 roku – znak:S.1510.3.2020, na Wójta gminy Masłów, proponuje się uznanie 

skargi za niezasadną, gdyż procedurę przygotowania i udzielenia odpowiedzi na interpelacje 

i zapytania radnych prowadzą pracownicy urzędu gminy, w tym przypadku, o którym mowa – 

pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy.  

Sekretarz Gminy Masłów Zbigniew Zagdański poprosił o głos informując, że w tej sprawie jest 

kilka niedomówień, co wynika z pytań w ramach dostępu do informacji publicznej. Skarżący 

oczekuje, że Komisja petycji rozpatrująca skargi prowadziła kontrolę w urzędzie gminy, 

składając ogólny zarzut, że wszystko jest niezgodnie z prawem prowadzone w urzędzie gminy. 

Tymczasem ze skargi wynika, że jest wskazany konkretny przypadek i taka jest idea skarg. 

Odnosząc się do konkretnych zachowań organu czy pracowników składa się skargę, a nie na 

zasadzie ogólnej prosząc o skontrolowanie urzędu, bo coś tam jest źle. Sekretarz dodał, że aby 

wszystko było jasne dla Skarżących wyjaśnia, że za każdym razem, gdy takie wnioski 

wpływały do urzędu odpowiadaliśmy, że jest to suwerenna decyzja komisji, ale komisja nie ma 

obowiązku prowadzić kontroli po to by wykryć naruszenie prawa sugerowane przez 

skarżącego.   

Brak kolejnych głosów w dyskusji. 

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 

 

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

Przewodniczący Komisji ds. Petycji Marek Dudzik poinformował, że skarga również była 

omówiona na poprzednim posiedzeniu.  

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący zaproponował stanowisko: 

Po rozpatrzeniu skargi wniesionej w dniu 28 lutego 2020 roku – znak:S.1510.3.2020, na 

Wójta gminy Masłów w związku z zabronionym prawem czynem – nie uwzględnia się skargi. 

Powód: Na podstawie art. 229 ust. 3 KPA, do rady gminy należy rozpatrywanie skarg 

złożonych na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2.  

W tym zakresie nie mieści się skarga złożona na Sołtysa.   

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 

 

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

Przewodniczący Komisji poinformował, że ta skarga także była przedmiotem poprzedniego 

posiedzenia.  

Brak głosów w tym punkcie; Przewodniczący zaproponował stanowisko w oparciu o złożone 

wyjaśnienia: 
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Po rozpatrzeniu skargi wniesionej w dniu 02 marca 2020 roku – znak:S.1510.5.2020, na 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Masłów Andrzeja Pedrycza w sprawie prowadzenia 

obrad Rady Gminy Masłów –nie uwzględnia się skargi. 

Powód: Na podstawie art. 229 ust. 3 KPA, do rady gminy należy rozpatrywanie skarg 

złożonych na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2.  

W tym zakresie nie mieści się skarga złożona na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.   

Przewodniczący przystąpił do głosowania.  

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 

 

10. Sprawy inne 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

11. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 15:12 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

  

 

    

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


