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Protokół Nr 3.2019
z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji
odbytego w dniu 12 kwietnia 2019 r. godz. 11:00
W posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji uczestniczyło 4 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. Nieobecny – 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 oraz protokołu z poprzedniego
posiedzenia.
2. Zapoznanie się z treścią skargi, 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 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.
,,Za” – 4 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 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie Pan Przewodniczący poprosił wszystkich członków niniejszej komisji
o wypełnienie oświadczenia członka Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu
w Opatowie o bezstronności.
O zabranie głosu poprosiła pani Ewa Masternak – Sekretarz Powiatu, która podkreśliła, iż są
to oświadczenia o nie zachodzeniu żadnych z okoliczności dotyczących wyłączenia
pracownika oraz organu, stosowanym zgodnie z § 48 ust. 6 Statutu Powiatu Opatowskiego
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skutkujące wyłączeniem z udziału w prowadzonym postępowaniu oraz o nie zachodzeniu
żadnych okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności
względem podmiotu wnoszącego pismo.
Po złożeniu oświadczeń, o których mowa powyżej i zapoznaniu się z ich treścią pan
Przewodniczący wyłączył z dalszych obrad panią radną, która wykazała, iż zachodzą
okoliczności, które uniemożliwiają jej dalsze uczestnictwo w toczącym się postępowaniu. Od
tej pory obrady prowadzone są w trzech osobowym składzie.
Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 2. Zapoznanie się z treścią skargi, a także nadanie toku dalszych działań.
Na wstępie członkowie komisji poruszyli kwestię zwrotnego pisma odnoszącego się do
poprzednio rozpatrywanej skargi. Po przeanalizowaniu w związku z tym, że skarga dotyczyła
pracownika jednostki członkowie komisji zadecydowali, iż przekażą ją do rozpoznania do
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.
Następnie pan Przewodniczący poinformował członków komisji, iż w dniu 05.04.2019 r.
wpłynęła do tutejszego Urzędu skarga na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Opatowie. Następnie pan Przewodniczący odczytał treść otrzymanego pisma, którego
szczegółowy zapis stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Po zapoznaniu się ze sprawą członkowie komisji zadecydowali, iż dalszy tok postępowania
zostanie nadany z chwilą otrzymania wyjaśnień od Powiatowego Urzędu Pracy, tj. zajęcie
stanowiska oraz wypracowania projektu uchwały Rady Powiatu.
W wyniku braku zapytań pan Przewodniczący uznał punkt za zrealizowany, a następnie
poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 3. Sprawy organizacyjne.
W niniejszym punkcie obrad ustalono, iż kolejne posiedzenie komisji odbędzie się
24 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00.
Wobec braku pytań i wniosków pan Przewodniczący poinformował o przejściu do realizacji
ostatniego punktu posiedzenia.
Ad. 4. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie i zamknął posiedzenie
komisji.
Na tym posiedzenie zakończono (godz.11:45).
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska
Przewodniczący Komisji
Skarg, wniosków i petycji
/-/ Maciej Wolański
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