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PROTOKÓŁ NR 11/10/2019 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

posiedzenie w dniu 30 października 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 Agnieszka Frańczak-Szczepanek 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Renata Kraska, powitała wszystkich obecnych na 

posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła 

posiedzenie. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca odczytała porządek obrad  i poprosiła o jego przyjęcie: 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.   

4. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przegłosowano jednomyślnie: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”,        

0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH  SIĘ”. 

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.  

 Przewodnicząca Komisji przypomniała zebranym, że w związku ze zgłoszonymi na 

posiedzeniu Komisji w dniu 21 października zastrzeżeniami Pana G.G.*) co do uzasadnienia 

projektu uchwały, a dokładnie stwierdzenia: „Pan G.*) jest uczestnikiem postępowania 

zawisłego przed tut. Starostą”, projekt ten był wycofany celem jego weryfikacji i naniesienia 

niezbędnych poprawek. Przewodnicząca komisji odczytała nowy projekt uchwały wskazując 

w treści uzasadnienia wprowadzoną zmianę. W miejsce zakwestionowanego zapisu 

wprowadzono treść: „Przed Starostą Sandomierskim toczy się postępowanie „o nielegalne 

wyłączenie z produkcji rolnej” działek 24/2 i 24/1. Postępowanie to biegnie dwutorowo. Z 

jednej strony dotyczy ono kwestii nielegalności odrolnienia – ustalenia, że Gmina jest winna 

nielegalnego wyłączenia w/w działek, a w drugiej części jest to postępowanie legalizacyjne. 

W zależności od rozstrzygnięcia organu prowadzącego postępowanie (Starosty 

Sandomierskiego) oraz ewentualnego przychylenia się do stanowiska Gminy, kwestia 

odrolnienia działek może stać się bezprzedmiotowa”. 
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Przewodnicząca Komisji przeszła do zaopiniowania zmienionego projektu uchwały. 

Głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały: 4 głosy „ZA”, 0 głosów 

„PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”.    

Ad. 4. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

1. Pani Renata Kraska odczytała propozycję opinii, jaką w imieniu Komisji wygłosi na 

sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 października w odniesieniu do projektu uchwały    

w przedmiocie skargi Pana G.G.*) na „niezgodne z przepisami użytkowanie instalacji 

oświetlenia ulicznego należącego do Gminy Sandomierz oraz niezapewnienie bezpieczeństwa 

dla osób postronnych”. Opinia ta w głównej mierze koncentruje się na rozbieżnościach  

w stanowiskach członków Komisji co do zasadności skargi.  Pierwotnie bowiem skarga Pana 

G.*) uznana została za bezzasadną. Jako argument na poczet takiego twierdzenia podniesiono 

m.in. niespełnianie wymogów skargi przewidzianych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.; dalej 

KPA). Tak też został przygotowany projekt uchwały. Na posiedzeniu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w dniu 21 października głosowanie w sprawie pozytywnego 

zaopiniowania projektu uchwały uznającej skargę za bezzasadną przebiegało natomiast 

następująco: 1 głos „ZA”, 2 głosy „PRZECIW”, 1 głos „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”.  

2. W związku z licznymi zastrzeżeniami co do absencji Pani Agnieszki Frańczak-

Szczepanek na posiedzeniach Komisji, zawnioskowano o dokonanie zmiany w składzie 

Komisji i oddelegowanie do prac w niej innego przedstawiciela klubu Prawa                             

i Sprawiedliwości.    

3. Przewodnicząca Komisji poinformowała jej członków o zmianie terminu 

posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji planowanego na dzień 7 listopada 2019 r. 

godz. 13:00. Posiedzenie to odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 13:00.  

Ad. 5. Zamknięcie obrad. 

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.2019.1429 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.  

 


