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Protokół Nr 6.2019
z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji
odbytego w dniu 25 lipca 2019 r. godz. 10:00
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 – pan
Wojciech Majcher oraz pani Aneta Bławat.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego
posiedzenia.
2. Zapoznanie z treścią skargi na działalność organu wykonawczego.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1. 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, po czym 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.
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.
Ad.2. Zapoznanie z treścią skargi na działalność organu wykonawczego.
Pan Przewodniczący powiedział, że wszyscy członkowie komisji otrzymali w dniu
wczorajszym treść skargi drogą elektroniczną.
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Członkowie Komisji zapoznali się z treścią skargi stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Pan Przewodniczący poinformował, że jest w posiadaniu opinii w w/w sprawie sporządzonej
przez pana mecenasa Pawła Koziarza zapewniającego obsługę prawną starostwa.
Kontynuując odczytał jej treść, po czym zapytał o zdanie członków komisji.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
O zabranie głosu poprosił pan Bogusław Włodarczyk, który powiedział, że ma prośbę, aby
członkowie komisji byli zawiadamiani przynajmniej jeden (cały pusty) dzień przed
posiedzeniem celem należytego zapoznania się z jego tematyką. Nadto uważa, że przez
zwołanie obrad z dnia na dzień radni są traktowani niepoważnie. Pan radny Bogusław
Włodarczyk zwrócił uwagę na to, iż nie posiada odpowiedniej dokumentacji, aby
w powyższej sprawie zająć swoje stanowisko tj. nie wie ile było w roku 2018 i 2019 audytów,
ile było samych zapytań ofertowych. Nadmienił, iż był audyt w szpitalu, nie wie ile ich
dokładnie było i za jaką kwotę, a także nie wie ile było zamówień dotyczących obsługi
prawnej urzędu. Pan radny zwrócił również uwagę, że gdy on sam był starostą to czołowi
działacze ugrupowania PIS złożyli skargę do Prokuratury z zakresu obsługi prawnej tut.
urzędu. Radny zawnioskował o spotkanie się komisji w następnym tygodniu celem zajęcia
ostatecznego stanowiska w powyższej sprawie.
Pan Przewodniczący oznajmił, że postara się, aby posiedzenia komisji były zwoływane
zgodnie z prośbą radnego, wyjaśniając, iż posiedzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy,
gdyż chciał, aby pan mecenas wyraził również swoją opinię w powyższej sprawie.
Następnie pan Przewodniczący poprosił o wypowiedź przez panią Ewę Masternak –
Sekretarza Powiatu, która wyjaśniła, odnośnie zwołania posiedzenia, że zgodnie z zapisami
statutu powiatu przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie
w ciągu 7 dni od daty wpływu skargi, a nadto przy ich rozpatrywaniu stosuje przepisy
kodeksu postępowania administracyjnego. Pani Sekretarz zaznaczyła, iż stosując się do
zapisów art. 231 Kodeksu Postępowania Administracyjnego jeśli organ, który otrzymał
skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym
skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Ponadto pani Sekretarz dopytała, czy radnemu
chodzi o ilość umów zawartych na świadczenie audytów, czy po prostu ile było audytów,
gdyż są to różne kwestie.
Pan Bogusław Włodarczyk stwierdził, że na zapoznanie się z treścią skargi miał zbyt mało
czasu. Poprosił o przedłożenie na piśmie przed kolejnym posiedzeniem informacji (dot. do
kwoty 30 000,00 Euro) nt. ilości umów na przeprowadzenie audytów, czy były audyty bez
umów, za jaką kwotę i czego dotyczyły. Ponadto chce wiedzieć również, jak wygląda sprawa
z obsługą prawną (jakie działania były podjęte, czy był przetarg), gdyż wie, że obecnie
obsługę prawną starostwa zapewnia dwóch mecenasów. Wnosi także o udzielenie informacji
ile zostało wystosowanych zapytań ofertowych, do ilu firm i ile na nie odpowiedziało. Pan
Bogusław Włodarczyk oznajmił, że pan mecenas napisał w swoim piśmie o tym, czego
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skarżąca nie kwestionuje i na to się nie zgadza, pomimo, iż w swojej opinii uważa skargę za
bezzasadną.
O zabranie głosu poprosiła pani Ewa Masternak – Sekretarz Powiatu, która poinformowała
odnosząc się do zapytania radnego Włodarczyka, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty
Opatowskiego z 2017 r. zostały wprowadzone zmiany m.in. do regulaminu zamówień
publicznych, gdzie dokonano wyłączenia np. jeśli zamówienie dotyczy usług bankowych,
nadzoru autorskiego, doradczych, prawniczych, bhp, świadczeń zdrowotnych oraz usług
w zakresie kontroli i audytu.
Następnie pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez
radnego Bogusława Włodarczyka pytając, kto jest za jego przyjęciem.
Wniosek radnego Bogusława Włodarczyka 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.
Pani Sekretarz przypomniała jednocześnie, iż zgodnie z zapisami statutu powiatu
opatowskiego rada powiatu w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowiska. W związku
z powyższym komisja jest zobligowana do wypracowania projektu uchwały w przedmiotowej
sprawie.
Następnie pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.
Ad.3. Sprawy organizacyjne.
Wywiązała się dyskusja dotycząca terminu zwołania posiedzenia, w wyniku której pan
Przewodniczący zgodnie z ustaleniami wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień
1 sierpnia 2019 r. godz. 8:00.
Wobec braku dalszych pytań/głosów 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.10:30).
Protokołowała:
mgr Justyna Zdyb
Przewodniczący
Komisji skarg, wniosków i petycji
/-/Maciej Wolański
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