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Protokół Nr 2.2019
z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji
odbytego w dniu 27 marca 2019 r. godz. 13:30
W posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji uczestniczyło 3 członków komisji na
ogólną liczbę 5 według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr
2 do niniejszego protokołu. Nieobecności usprawiedliwione – pani Aneta Bławat, pan
Bogusław Włodarczyk.
Posiedzenie otworzył pan Maciej Wolański – Przewodniczący Komisji skarg, wniosków
i petycji.
Na wstępie pan Przewodniczący powitał wszystkich członków komisji, jak również osoby
zaproszone.
Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zapoznanie się z treścią skargi i poczynionymi dotychczas krokami, a także nadanie toku
dalszych działań.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Następnie zapytał członków komisji, czy są uwagi lub inne propozycje do przedstawionego
porządku obrad. W wyniku braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem
proponowanego porządku obrad.
Powyższy porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 5.
,,Za” – 3 głosy, ,,przeciw” - 0 głosów, ,,wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego
posiedzenia.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad. 2. Zapoznanie się z treścią skargi i poczynionymi dotychczas krokami, a także
nadanie toku dalszych działań.
Pan Przewodniczący poinformował członków komisji, iż w dniu 20 marca 2019 r. wpłynęła
do Przewodniczącego Rady Powiatu w Opatowie skarga na dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych. Dodał, iż pan Przewodniczący Rady Powiatu zgodnie z § 48 ust. 4 Statutu
Powiatu Opatowskiego odrębnym pismem przedłożył treść skargi na jego ręce jako
Przewodniczącego niniejszej komisji.
Następnie pan Przewodniczący odczytał treść otrzymanego pisma. W/w skarga dotyczyła
zaniedbań, do którym miało dojść podczas remontu mostu na rzece Koprzywianka w 2018 r.
Dokładna treść skargi stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W celu przybliżenia sytuacji pan Przewodniczący przedstawił również zdjęcia zrobione
podczas wizji lokalnej, stanowiące kolejno załączniki nr. 4,5,6,7,8 a także uproszczony wypis
z rejestru gruntów przedmiotowej działki przygotowany przez pracowników Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, który stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
Po zapoznaniu się ze sprawą oraz zgromadzonymi materiałami członkowie komisji
stwierdzili, iż działka, o której wnioskująca pisze jest działką sąsiadującą z drogą gminną a
nie z droga powiatową. Dlatego też uznali, iż nadesłaną skargę w całości należy przekazać
wg. właściwości odpowiedniemu organowi.
O zabranie głosu poprosiła pani Ewelina Płatek – Kosior – Obsługa Prawna Starostwa, która
poinformowała, iż przekazanie skargi powinno być zgodne z zapisami art. 231 Kodeksu
Postępowania Administracyjnego.
Wobec powyższego wskutek wyczerpania materiałów Pan Przewodniczący zapytał kto jest
za pozytywnym przyjęciem stanowiska tj. przekazania skargi wg. właściwości.
W głosowaniu jawnym w/w stanowisko zostało jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za” – 3 głosy, „ przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
W wyniku braku zapytań pan Przewodniczący uznał punkt za zrealizowany, a następnie
poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.4. Sprawy organizacyjne.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos lub ma pytania w realizowanym
punkcie posiedzenia.
Wobec braku pytań i wniosków pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji
ostatniego punktu posiedzenia.
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Ad.5. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamknął posiedzenie
komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz.15:30).
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska
Przewodniczący Komisji
Skarg, wniosków i petycji
/-/ Maciej Wolański
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