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PROTOKÓŁ NR 8/7/2019 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2019 r. 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności. 

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: Leszek Komenda – Naczelnik Wydziału 

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

Ad. 1.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Renata Kraska, powitała wszystkich obecnych na 

posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła 

posiedzenie. 

Ad. 2.    

Przewodnicząca odczytała porządek obrad   i poprosiła o jego przyjęcie:  

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie pisma Wojewody Świętokrzyskiego znak PNK.III.1410.17.2019 z dnia         

23 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wyrażenia stanowiska co do zarzutów podniesionych         

w skardze Pana G.G.*)   

4. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przegłosowano jednomyślnie: 3 głosy „ZA”. 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych, że powodem zwołania 

posiedzenia Komisji było skierowane do Rady Miasta Sandomierza pismo Wojewody 

Świętokrzyskiego znak PNK.III.1410.17.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. w przedmiocie 

wyrażenia stanowiska co do zarzutów podniesionych w skardze Pana G.G.*) Jako termin 

przesłania stosownej dokumentacji wyznaczono dzień 30 sierpnia 2019 r. Pani Kraska 

przypomniała, że skarga ta była przedmiotem posiedzenia Komisji, wskazała czego dotyczyła 

i jakie było stanowisko Komisji w jej sprawie. W dalszej części Przewodnicząca Komisji 
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odczytała pismo skierowane do Wojewody Świętokrzyskiego przez Pana G.*), a także w/w 

pismo znak PNK.III.1410.17.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. skierowane przez wojewodę do 

Rady Miasta Sandomierza. Zarzuty wobec sposobu rozpatrzenia skargi przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji brzmią następująco: nieprawidłowe rozpatrzenie skargi z uwagi na 

przekroczenie kompetencji Komisji określonych statutowo, ograniczenie konstytucyjnie 

zapewnionych swobód obywatelskich poprzez reglamentację prawa składania skarg do 

organów państwowych.   

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2019 r., 

kiedy to rozpatrywana była w/w skarga Pana G.*), zebrani zapoznali się ze wskazanym, złym 

stanem technicznym znajdujących się w Sandomierzu punktów oświetlenia. Wówczas to  

stwierdzono, że stan techniczny urządzeń oświetlenia publicznego jest wynikiem dużych 

zaniedbań w tym przedmiocie z lat ubiegłych. Komisja uznała, że skarga na Burmistrza 

Sandomierza jest z tego względu  bezzasadna, dotyczy spraw czysto technicznych.    

Pani Renata Kraska mając powyższe na uwadze poinformowała zebranych, że stoi na 

stanowisku co do zasadności opinii Komisji wyrażonej w przedmiotowej sprawie w dniu 31 

lipca. Zdanie to podzielili również pozostali, obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.  

Głosowanie w przedmiocie podtrzymania opinii co do bezzasadności skargi G.G*):  

3 głosy „ZA”.  

W trakcie dyskusji, jaka wywiązała się w przedmiocie pisma Wojewody 

Świętokrzyskiego i zarzutów sformułowanych przez Pana G.*), Komisja podniosła potrzebę 

wypracowania ścieżki proceduralnej uruchamianej w przypadku złożenia skargi. Podkreślono 

przy tym wagę badania tego typu pism pod względem ich treści, a także stwierdzenia, czy 

przysługuje w danym przypadku tryb skargowy.      

Ad. 4. 
Nikt z obecnych nie zgłosił wniosków.  
Ad. 5. 
Pani Renata Kraska stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.           

 

Przewodnicząca Komisji  
Renata Kraska 

 
Protokołowała: Magdalena Żukowska 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  


