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Komisja do spraw petycji 

 

 

Protokół nr IV  

Posiedzenie w dniu 14 września 2020  

 
Obrady rozpoczęto 14 września 2020 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 16:10 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 3 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 

W związku z brakiem głosów w tym punkcie, Przewodniczący poprosił o przegłosowanie 

zaproponowanego 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.  

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 
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5. Rozpatrzenie petycji znak: S.152.6.2020 z dnia 25.03.2020 r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że treść wszystkich petycji została udostępniona 

w systemie esesja. Omawiana sprawa jest dość obszerna w treści i dotyczy podjęcia uchwały 

w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. Wnoszący petycję 

wnioskują również o zobowiązanie wójta do wykonania uchwały, opublikowania jej na stałe 

na stronie internetowej gminy i profilu Facebooka, przekazanie jej treści do dyrektorów szkół 

i przedszkoli z terenu gminy oraz przekazanie uchwały władzom powiatu, województwa i kraju. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, treść art. 4.  ustawy o petycjach która mówi, co powinna 

zawierać petycja.  

1. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

2. Petycja powinna zawierać: 

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa 

podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę 

reprezentującą podmiot wnoszący petycję; 

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu 

do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji 

należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; 

3) oznaczenie adresata petycji; 

4) wskazanie przedmiotu petycji. 

3. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu 

rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu 

wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1. 

4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący 

petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję 

wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. 

5. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty 

elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. 

Przewodniczący poinformował, że złożony dokument ma braki formalne, gdyż nie zawiera 

oznaczenia każdego z tych podmiotów, oraz osobę reprezentującą dany podmiot, nie zawiera 

miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do 

korespondencji, petycja nie została podpisana. 

Wobec powyższego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach: Jeżeli petycja nie spełnia 

wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

Radny Stanisław Doleziński dodał, że jego zdaniem petycja jest bezzasadna. 

Przewodniczący Komisji zaproponował by, petycję w interesie publicznym w zakresie ochrony 

zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola 

elektromagnetyczne (PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości – pozostawić bez 

rozpatrzenia z powodu braków formalnych. 

Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący przystąpił do głosowania.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 

Przewodniczący Komisji - Marek Łukasz Dudzik dodał, że stanowisko Komisji będzie 

podstawą do przygotowania projektu uchwały w sprawie petycji zarejestrowanej pod nr 

S.152.6.2020.  

 

6. Rozpatrzenie petycji znak: S.152.7.2020 z dnia 03.04.2020 r. 

Przewodniczący Komisji ds. petycji przedstawił pokrótce sprawę i poinformował, że treść tej 

petycji również została Komisji udostępniona. Petycja dotyczy zmiany przepisów prawa 

miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”). Wnosząca petycję wnioskuje 

o: 

1)  umorzenia połowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich 

mieszkańców Gmin/Powiatów/Województw (tzn. umorzenie rat podatku od 

nieruchomości za II i III kwartał tego roku), a resztę o jego odroczenie na okres pół 

roku, a ponadto obniżenie wysokości tego podatku do minimum w przyszłym roku 

kalendarzowym; 

2) niepobierania podatków targowych przez okres pół roku od osób handlujących na 

jarmarkach, a po tym terminie o obniżenie ich wysokości do minimum; 

3) niepobierania podatków od osób, które mają występy na ulicach w wyznaczonych do 

tego miejscach przez okres pół roku, a po tym terminie o obniżenie do minimum 

wysokości opłat za występy; 

4) umorzenia przez okres pół roku należności z tytułu wywozu śmieci, a po tym terminie 

o obniżenie opłat za wywóz śmieci do opłaty minimalnej; 

5) nie pobierania opłat za parkingi przez okres pół roku, a po tym terminie o zmniejszenie 

opłaty za godzinę parkowania  

oraz o 

6) wydania uchwały solidarnościowej – jednoczącej wszystkich władz lokalnych w walce 

z Koronawirusem w tym zakresie. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że sprawa zwolnień z podatku od nieruchomości 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 była przedmiotem obrad 

Rady i podjęta została uchwała w tej sprawie. 

Dodatkowe wyjaśnienie do tej treści zostało komisji przedłożone. 

Brak głosów w dyskusji. 

Komisja wypracowała stanowisko:  

Petycję znak: S.152.7.2020 z dnia 03.04.2020 r. w sprawie zmiany przepisów prawa 

miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) uznaje się za niezasługującą 

na uwzględnienie.   

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 

Stanowisko Komisji będzie podstawą do przygotowania projektu uchwały w tej sprawie. 
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7. Rozpatrzenie petycji znak: S.152.8.2020 z dnia 17.04.2020 r. 

Przewodniczący Komisji Marek Łukasz Dudzik poinformował, że treść tej petycji również 

została Komisji udostępniona i dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dodatkowo 

przedłożone zostało wyjaśnienie do treści petycji. 

Brak głosów w dyskusji.  

Komisja wypracowała stanowisko: 

Petycję wniesioną w dniu 17 kwietnia 2020 roku – znak: S.152.8.2020, uznaje się za 

niezasługującą na uwzględnienie, z uwagi na fakt, iż podmiot wnoszący petycję otrzymał 

pomoc finansową na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy Masłów podjętej na sesji 

w maju. Uchwała obejmowała okres pomocy za miesiące kwiecień, maj i czerwiec.  

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 

Przewodniczący Komisji – Marek Łukasz Dudzik dodał, że stanowisko Komisji będzie 

podstawą do przygotowania projektu uchwały w sprawie tej petycji. 

 

8. Rozpatrzenie petycji znak: S.152.10.2020 z dnia 17.04.2020 r. 

Przewodniczący Komisji Marek Łukasz Dudzik poinformował, że treść petycji jest taka sama 

jak w poprzedniej sprawie i w tym przypadku również przedłożone zostało wyjaśnienie. 

Brak głosów w dyskusji.  

Komisja wypracowała stanowisko: 

Petycję wniesioną w dniu 17 kwietnia 2020 roku – znak: S.152.10.2020, uznaje się za 

niezasługującą na uwzględnienie, z uwagi na fakt, iż podmiot wnoszący petycję otrzymał 

pomoc finansową na podstawie obowiązującej uchwały Rady Gminy Masłów podjętej na sesji 

w maju. Uchwała obejmowała okres pomocy za miesiące kwiecień, maj i czerwiec.  

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 

Przewodniczący Komisji dodał, że stanowisko Komisji będzie podstawą do przygotowania 

projektu uchwały w tej sprawie. 

 

9. Sprawy inne 

Przewodniczący Komisji poinformował o kolejnym posiedzeniu, w związku z koniecznością 

zajęcia stanowiska w sprawach będących przedmiotem sesji Rady Gminy. Komisja ustaliła, że 

posiedzenie odbędzie się w dniu 21.09.br. po komisjach stałych zaplanowanych wspólnie, czyli 

około 16:30. 

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 
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10. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 16:10 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

  

Przewodniczący Komisji do spraw petycji  

 

Marek Dudzik    

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


