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I. Wstęp 

Od początku obecnej kadencji w każdej jednostce samorządu terytorialnego musi działać komisja 

skarg, wniosków i petycji. Obowiązek jej utworzenia wprowadzono Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze zm., dalej u.z.n.u.).  

 

 

II. Struktura i organizacja pracy Komisji ds. skarg, wniosków i petycji 

Rady Gminy w Staroźrebach 

 

1. Skład osobowy 

 

Lp Nazwisko i imię Funkcja w radzie gminy Nr okręgu 
Miejsce 

zamieszkania 

Wiek w 

chwili 

rozpoczęcia 

kadencji 

1 

DWOJEWSKI 

Krzysztof 

Wacław 

Członek komisji ds. spraw 

społecznych i oświaty, członek 

komisji ds. skarg, wniosków i petycji 

10 Nowa Wieś 69 

2 
JARCO  

Jacek Robert 

Przewodniczący komisji ds. skarg, 

wniosków i petycji, członek komisji ds. 

oświaty i spraw społecznych 

3 Stoplin 38 

3 
KARPIŃSKI 

Tomasz 

Członek komisji ds. oświaty i spraw 

społecznych, członek komisji ds. 

skarg, wniosków i petycji 

13 Staroźreby 36 

4 
PAWŁOWSKI 

Zbigniew Paweł 

Przewodniczący komisji ds. oświaty i 

spraw społecznych, członek komisji 

ds. skarg, wniosków i petycji 

9 Nowa Góra 59 

5 
PIASECKA  

Ewa Adela 

Członek komisji ds. budżetu, 

inwestycji i rolnictwa, członek komisji 

ds. skarg, wniosków i petycji 

5 Bromierzyk 51 

6 
PIKALSKI 

Grzegorz 

Członek komisji ds. budżetu, 

inwestycji i rolnictwa, członek komisji 

ds. skarg, wniosków i petycji 

15 Staroźreby 30 

7 
SOBIESIAK 

Krzysztof 

Członek komisji ds. oświaty i spraw 

społecznych, członek komisji ds. 

skarg, wniosków i petycji 

14 Staroźreby 35 
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2. Posiedzenia komisji w roku 2019 

W roku 2019 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 6 posiedzeń. 

 

Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 9 stycznia 2019 wybrano Zastępcę przewodniczącego 

Komisji, którym zastał Grzegorz Pikalski. 

 

Komisja opracowała i przyjęła jednogłośnie plan pracy Komisji na 2019 r. 

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji rozpatrywany był wniosek złożony przez Kierownika 

Posterunku Policji w Staroźrebach w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie ok. 60 tys. zł 

z przeznaczeniem na: 

 współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu dla Posterunku Policji 

 wymianę ogrzewania w budynku Policji z olejowego na gazowe. 

  

 Kierownik Posterunku Policji zwrócił się również z prośbą o     rozważenie możliwości uruchomienia sieci 

kamer monitoringu w kilku newralgicznych miejscach Staroźreb. 

 Komisja pozytywnie odniosła się do wszystkich propozycji zakupu nieoznakowanego samochodu, ale 

raczej nie w tym roku z uwagi na brak środków w budżecie Gminy. 

 Natomiast w kwestii wymiany ogrzewania i uruchomienia monitoringu, potrzebne są bardziej 

szczegółowe informacje dotyczące przybliżonych kosztów realizacji tych zadań . 

 W związku z tym Komisja Skarg i Wniosków i petycji proponowała aby swoja opinię w sprawie 

powyższego wniosku wydała też Komisja ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa. 

 Frekwencja radnych na pierwszym posiedzeniu wyniosła 100%. 

 

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 01 lutego 2019 r. 

 Frekwencja Radnych na posiedzeniu Komisji wyniosła 83,3%.  

 

Komisja zapoznała się z treścią następujących pism: 

1. Petycją mieszkańców, rodziców i nauczycieli dzieci Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

w Przeciszewie – przeciwko likwidacji tej Szkoły; 

2. Petycją rodziców przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego 

w Smardzewie; 
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3. Petycją nauczycieli, rodziców uczniów, absolwentów, przyjaciół szkoły Podstawowej, mieszkańców 

Smardzewa i okolicznych miejscowości w związku z zamiarem likwidacji Szkoły  Podstawowej im. 

Księdza Jana Twardowskiego. 

 Komisja postanowiła przekazać petycję do rozpatrzenia przez całą Radę Gminy na najbliższym 

posiedzeniu połączonych Komisji Rady Gminy, którego tematem była m.in. analiza projektów Uchwał dot. 

Zamiaru likwidacji Szkół w Smardzewie i Przeciszewie.  

 Komisja na tym samym posiedzeniu zaopiniowała pozytywnie podanie mieszkanki Zdziara Wielkiego 

w sprawie postawienia przystanku lub wykonania zadaszenia dla dzieci dojeżdżających do Szkoły w Nowej 

Górze, z zachowaniem określonych standardów. 

 Komisja zapoznała się też z treścią pisma od mieszkańca Staroźreb i wydała następujące opinie: 

1. Opinię pozytywną w kwestii wycięcia wieloletnich świerków rosnących przy ulicy Parkowej 

zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców, po uzyskaniu zgody właściwych instytucji, 

2. Opinię negatywną w sprawie wykonania parkingu dla samochodów osobowych naprzeciwko 

budynku rehabilitacji przy ulicy parkowej w Staroźrebach, z uwagi na fakt, że położone naprzeciw 

wspomnianego budynku grunty nie są własnością Gminy tylko osoby prywatnej. 

 

Trzecie posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 7 marca 2019 r. 

Frekwencja Radny na posiedzeniu Komisji wyniosła 100%. 

  

 Komisja zajęła się analizą projektu Uchwały w sprawie nadania Statutu dla Zakładu Gospodarczego przy 

Urzędzie Gminy w Staroźrebach. 

    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wypracowała wspólne stanowisko, w którym zwróciła się do 

Przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie połączonego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady, 

w celu omówienia wszystkich kwestii reorganizacji Zakładu Gospodarczego w Staroźrebach.  

 

Czwarte posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 21 października 2019 r. 

Frekwencja Radnych na posiedzeniu Komisji wyniosła 100%.  

  

 W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również Wójt Gminy Staroźreby Kamil Groszewski i pracownik 

Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Pani Dorota Reszczyńska.  
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 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła się rozpatrzeniem skargi, która wpłynęła 10 października 2019 

r. Skarga dotyczyła niewydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności w terminie 30 dni od złożenia Wniosku. 

 Komisja zapoznała się z treścią dokumentów, które wpłynęły od skarżącej do Biura Rady Gminy oraz 

z treścią Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej Wnioskiem. Po wysłuchaniu wyjaśnień 

i informacji udzielonych przez Wójta i pracownika Urzędu Gminy wynika iż wniosek skarżącej należało 

zakwalifikować na innej podstawie prawnej niż wskazany we wniosku i z innym terminem rozpatrzenia 

sprawy niż 30 dni.  

 Działki ujęte we Wniosku są działkami niezabudowanymi w związku z czym Urząd Gminy wg. Ustawy ma 

4 miesiące na wydanie decyzji w sprawie zaświadczenia. 

 Zdaniem Komisji nie można stwierdzić, że po stronie Urzędu doszło do bezczynności, opieszałości lub 

przewlekłości w danej sprawie, gdyż pracownicy Urzędu prowadzili czynności w celu rozstrzygnięcia wniosku 

zwracając się m.in. o nadesłanie dokumentów. 

 Komisja zauważa również, że poprawie powinien ulec sposób przepływu informacji i kontakt z petentami 

w celu szybszego i sprawniejszego załatwienia spraw, które wpływają do Urzędu. 

 Komisja uznała , że Skarga nie zasługuje na uwzględnienie i należy uznać ją za bezzasadną. Skarga ta 

została podjęta Uchwałą Nr 101/XIX/2019 Rady Gminy Staroźreby w dniu 12 listopada 2019 r. 

  

 

Piąte posiedzenie Komisji skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 30 października. 

Frekwencja Radnych na posiedzeniu Komisji wynosiła 85,71%.  

 

 Na posiedzeniu Komisji uczestniczył Wójt Gminy Staroźreby Kamil Groszewski. 

  

 Na posiedzeniu Komisji przyjęto jednogłośnie opinię w sprawie skargi rozpatrywanej na posiedzeniu 

w dniu 21.10.2019 r. 

 Następnie Komisja zajęła się skargą dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Sekretarza 

Gminy Staroźreby. Skarżąca miała wątpliwość co do zasadności odrzucenia jej oferty na etapie kontroli 

formalnej złożonych dokumentów, przeprowadzenia konkursu i wyłonienia Sekretarza Gminy. 

 Komisja po zapoznaniu się z dokumentami i wyjaśnieniami Wójta Gminy większością głosów uznała 

Skargę za bezzasadną i nie stwierdziła uchybień formalno – prawnych przy organizacji Konkursu. 
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 Oferta złożona przez Skarżącą zawierała braki formalne w postaci nie poświadczenia przez nią „za 

zgodność z oryginałem” wszystkich złożonych kopii dokumentów. Od kandydatów na stanowisko Sekretarza 

oczekuje się m.in. przywiązania szczegółowej uwagi do sporządzania dokumentów w pewnej formie, więc 

organizator miał prawo odrzucić ofertę Skarżącej. 

 Konkurs na stanowisko Sekretarza przeprowadzony był dwu etapowo i żaden z kandydatów nie spełniał 

stawianych przed nim wymagań co skutkowało unieważnieniem konkursu z przyczyn formalno 

kwalifikacyjnych. Kandydaci nie spełnili wymagań formalnych albo ich kwalifikacje w zakresie wiedzy były za 

niskie.          

 W piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy skarżąca wnioskowała o udzielenie jej 

możliwości osobistego zreferowania wniesionej Skargi.  

 Komisja przychyliła się do danej prośby i kolejna (szóste) posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków odbyło 

się 9 grudnia 2019 r. Skarżąca była poinformowana o terminie posiedzenia Komisji jednakże w danym 

terminie nie przybyła nadsyłając usprawiedliwienie wraz ze stanowiskiem merytorycznym dotyczącym 

Skargi.                                                                                            

  Zgromadzona w danej sprawie dokumentacja pozwalała na merytoryczne rozpoznanie Skargi. 

 Komisja większością głosów Skargę uznała za bezzasadną.  

 Skarga ta została podjęta Uchwała Nr 112/XXI/2019 Rady Gminy Staroźreby w dniu 16 grudnia 2019 r. 

 

3. Sprawozdawczość bieżąca (międzysesyjna) z pracy Komisji ds. skarg, 

wniosków i petycji. 

 

Sprawozdawczość z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiał Przewodniczący Komisji 

na najbliższych sesjach rady Gminy. Sprawozdania zawierały krótkie informacje na temat omawianych Skarg 

i bieżącej działalności Komisji. 
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III. Plan pracy komisji na 2020 rok 

 Plan pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2020 rok 
 

 
Lp. 

 
Tematyka posiedzenia 

 

 
Termin realizacji 

 
 1. 
  
 
 2. 

 
Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg, wniosków 
i petycji, które zostały przekazane do Komisji. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 
 
 

I kwartał 2020 r. 

 
 1. 
 
 
 2. 

 
Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg, wniosków 
i petycji, które zostały przekazane do Komisji. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 

 
 

II kwartał 2020 r. 

 
 1. 
 
 2. 
 
 
 3. 

 
Analiza rozpatrzonych skarg, wniosków i petycji 
za okres I półrocza 2020 r. 
Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg, wniosków 
i petycji, które zostały przekazane do Komisji. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 

 
 
 

III kwartał 2020 r. 

 
 1. 
 
 
 2. 
 3. 

 
Rozpatrzenie i wydanie opinii nt. skarg, wniosków 
i petycji, które zostały przekazane do Komisji. 
Omówienie i analiza rozpatrywanych przez 
komisję – skarg, wniosków i petycji w okresie 
czterech kwartałów 2020 roku. 
Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok. 
Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 

 
 
     IV kwartał 2020 r. 
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IV. Podsumowanie  

Składanie skarg, wniosków i petycji jest jednym z podstawowych praw każdego obywatela, a właściwe 

organy władzy publicznej mają obowiązek ich rozpatrzenia.  

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez 

organy administracji albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, 

a także przewlekłe biurokratyczne załatwianie spraw. 

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia 

praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspakajania 

potrzeb ludności. 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia 

rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego 

lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się w zakresie 

zadań i kompetencji adresata petycji. 

O tym czy pismo jest skargą, wnioskiem albo petycją decyduje jego treść, a nie nazwa. 

Skargi, wnioski i petycje składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.   

  

 


