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Komisja do spraw petycji 

 

Protokół nr V 

Posiedzenie w dniu 21 września 2020  

 
Obrady rozpoczęto 21 września 2020 o godz. 17:15, a zakończono o godz. 17:38 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 Ewa Kokowska – Radca Prawny urzędu gminy, Sekretarz Gminy 

Masłów Zbigniew Zagdański oraz mieszkaniec gminy. 

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Brak 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 nr IV.  

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. Projekt uchwały w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 2 września 2020 r. znak: PNK.I.4130.43.2020 

Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały został udostępniony w systemie 

i poprosił mecenas o zreferowanie sprawy.  

Radca Prawny Ewa Kokowska omówiła szczegółowo projekt uchwały. W rozstrzygnięciu 

nadzorczym, organ nadzoru zarzucił naruszenie: art. 231 par.1 K.p.a. z powodu niepodjęcia 

uchwały o przekazaniu skargi do jej rozpoznania, oraz art. 238 par.1 K.p.a. z uwagi na 

niezwarcie uzasadnienia faktycznego i prawnego. Mecenas wyjaśniła z czego wynika  

niezasadność zarzutów:  

1) Rada Gminy w uchwale upoważniła Przewodniczącego Rady do przekazania skargi 

Wojewodzie Świętokrzyskiego i skarga została przekazana,  

2) uchwała zawierała obszerne uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione 

informacje i pozostawia Radzie Gminy decyzję w tej sprawie. 

 

6. Projekt uchwały w zarzutów zawartych w skardze Stowarzyszenia Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie z dnia 27 maja 2020 r. 

Przewodniczący Komisji Marek Łukasz Dudzik poinformował, że treść tego projektu uchwały 

wraz z uzasadnieniem również została Komisji udostępniona.  

Radca Prawny Ewa Kokowska omówiła szczegółowo projekt uchwały.  W dniu 4 maja 2020r. 

Komisja ds. petycji obradowała w trybie zdalnym. Członkowie komisji poza przewodniczącym 

komisji nie byli obecni fizycznie w budynku urzędu lecz utrzymywali wzajemny kontakt 

telefoniczny. Pan P.K. został poinformowany o sposobie prowadzenia obrad i transmisji (z 

wyłączeniem obrazu) na kanale You Tube  w czasie rzeczywistym. Przepisy art. 221- 240 K.p.a. 

oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji 

rozpatrywania skarg i wniosków, które kompleksowo regulują tryb rozpatrywania skarg, nie 

przewidują obowiązku zapewnienia osobom wnoszącym skargę uczestnictwa w posiedzeniach 

organów kolegialnych rozpatrujących skargę. Gwarancją jawności działalności komisji ds. 

petycji jest uprawnienie każdego z obywateli do: uzyskania informacji, wstępu na posiedzenia 

komisji, dostępu do dokumentów. Nie oznacza to automatycznego prawa do zabierania głosu.  

Radca Prawny wyjaśniła, że Rada Gminy nie ma podstaw prawnych do oceny pracy komisji. 

W związku z brakiem dyskusji w tej sprawie, Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że Komisja 

pozostawia Radzie Gminy decyzję w przedstawionej sprawie. 

 

7. Projekt uchwały w sprawie wniosku Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie z dnia 6 grudnia 2019 r. - o podjęcie działań 

kontrolnych 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został Komisji udostępniony. Przewodniczący 

Komisji udzielił głosu pani mecenas.  

Ewa Kokowska Radca Prawny omówiła szczegółowo projekt uchwały. Stowarzyszenie 

Rozwój Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Dąbrowie pismem z dnia 6.12.2019 r. 

skierowanym do Wojewody Świętokrzyskiego wnosiło o podjęcie kontroli w związku  



Strona 3 z 3 

 

z ewentualnym naruszeniem prawa przez komisję ds. petycji. Pani Kokowska przedstawiła 

historię korespondencji pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a Radą Gminy i wyjaśnia, że Rada 

gminy nie ma uprawnień o tego typu działań kontrolnych i nie była adresatem tego wniosku. 

Na podstawie art. 88 ustawy o samorządzie gminnym wojewoda jest uprawniony do podjęcia 

czynności wyjaśniających dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy oraz 

podejmowania czynności nadzorczych. Radca Prawny przypomniała historię procedowania   

petycji złożonej przez Stowarzyszenie i posiedzenia zdalnego komisji z dnia 4 maja 2019 r.  

i wyjaśniła, że przepis § 87 statutu gminy dotyczący zaproszenia przedstawiciela podmiotu  

wnoszącego petycję reguluje organizację pracy komisji. Nie jest przepisem regulującym sposób 

postępowania  przy rozpatrywaniu i załatwianiu petycji gdyż tę sferę regulują  ustawy. Brak 

zaproszenia przedstawiciela podmiotu na posiedzenie komisji rozpatrującej petycję na 

podstawie § 87 statutu nie oznacza naruszenia przepisów związanych z rozpatrzeniem petycji.  

Brak głosów w dyskusji.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione 

informacje i pozostawia Radzie Gminy decyzję w powyższej sprawie. 

 

8. Sprawy inne 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

9. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 17:38 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

  

Przewodniczący Komisji do spraw petycji  

 

Marek Dudzik    

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


