PROTOKÓŁ Nr 1/2018
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 11 grudnia 2018 roku
Lista obecności członków komisji oraz osób uczestniczących w posiedzeniu komisji
w załączeniu.
Pierwsze posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VIII kadencji Rady Miasta
Lubartów w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 16 00 otworzył Przewodniczący Rady
Miasta – Jacek Mikołaj Tomasiak.
Powitał zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad, po czym podkreślił, że
prowadzi obrady tylko i wyłącznie do momentu wybrania prezydium komisji.
Następnie odczytał porządek posiedzenia przesłany w materiałach:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Przedstawienie porządku obrad.
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Uwag do proponowanego porządku nie było, zatem przystąpiono do jego realizacji.
Ad.3
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
W pierwszej kolejności Komisja przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady Jacek Mikołaj Tomasiak poprosił członków Komisji
o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji.
Radny TOMASZ KRÓWCZYŃSKI zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Mizio, zaś radny
WOJCIECH OSIECKI zgłosił kandydaturę radnej Anny Kuszner.
Innych kandydatur nie zgłoszono. Lista kandydatów została zamknięta.
Przewodniczący Rady zwrócił się do zgłoszonych kandydatek z zapytaniem,
czy wyrażają zgodę, aby kandydować na funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
Zarówno Pani Elżbieta Mizio, jak i Pani Anna Kuszner odpowiedziały twierdząco,
wyrażając tym samym zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady rozpoczął
procedurę głosowania.
W pierwszej kolejności zgodnie z kolejnością zgłoszeń pod głosowanie poddana
została kandydatura radnej Elżbiety Mizio, która w głosowaniu jawnym otrzymała
3 głosy „za”, natomiast radna Anna Kuszner otrzymała 4 głosy „za”.
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W wyniku głosowania, na Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w głosowaniu jawnym wybrana została radna ANNA KUSZNER.
W następnej kolejności przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady – Jacek Mikołaj Tomasiak poprosił o zgłaszanie kandydatur
na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodnicząca Komisji – ANNA KUSZNER zgłosiła kandydaturę radnego Wojciecha
Osieckiego do objęcia ww. funkcji.
Natomiast radny TOMASZ KRÓWCZYŃSKI zgłosił ponownie kandydaturę radnej Elżbiety
Mizio.
Innych kandydatur nie zgłoszono. Lista kandydatów została zamknięta.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Komisji.
W głosowaniu jawnym radny WOJCIECH OSIECKI, który uzyskał 4 głosy „za” został
wybrana na Wiceprzewodniczącą Komisji. Radna Elżbieta Mizio otrzymała natomiast
3 głosy „za”.
Po wyborze prezydium komisji, Przewodniczący Rady pogratulował nowo
wybranej Przewodniczącej Komisji i przekazał jej dalsze prowadzenie obrad.
Przewodnicząca Anna Kuszner podziękowała za wybór, po czym przystąpiła do
realizacji dalszego porządku obrad.
Ad. 4
Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
Wiceprzewodniczący Komisji WOJCIECH OSIECKI, który podziękował za oddane głosy,
podkreślając jednocześnie, że będzie wspierał Przewodnicząca Komisji swoim
doświadczeniem w prowadzeniu obrad.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK.
Informował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie pracuje w oparciu o plan pracy
komisji, ponieważ ta komisja dopiero wówczas reaguje, kiedy pojawiają się wnioski lub
skargi.
Podkreślił również, że w przypadku, kiedy będą wpływały skargi, każda skarga musi
zostać rozpatrzona przez Radę Miasta, a nie tylko Komisję w ciągu 30 dni. Dlatego też
w takim przypadku posiedzenia będą musiały się odbywać w trybie absolutnie pilnym
i tak też przedmiotowa komisja będzie pracowała, w związku z czym posiedzenia
Komisji mogą być zwoływane z dnia na dzień, gdyż w przypadku tej komisji obowiązuje
bezsprzecznie obligatoryjny termin. I jeżeli na Radę Miasta z Komisji Skarg, Wniosków i
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Petycji nie spłyną dokumenty tak, żeby Rada Miasta mogła w ciągu tych 30 dni
rozpatrzyć taką skargę, będzie to rodziło – jak mówił, pewne problemy prawne.
W swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady zaznaczył również na marginesie, że roku
ubiegłym skarga była może jedna, dwa lata temu może dwie, także jest ich mało.
Kończąc życzył Komisji owocnej pracy.
Przewodnicząca Komisji ANNA KUSZNER:
Rozumiem, że Pan Przewodniczący powiedział, że tych skarg było niewiele, ale uważam,
że warto by było poprosić, jakie to były skargi, czy też ile było tych wniosków, również
i petycji, żeby wiedzieć, jeżeli chodzi o rok 2018, jak to wyglądało, nad czym tutaj Urząd
pracował, nad czym teraz my będziemy pracować.
Rozumiem, że to Biuro może by się tym zajęło, tak w kwestii organizacyjnej.
Przewodniczący Rady JACEK MIKOŁAJ TOMASIAK
Proponuje tak – może zróbmy w ten sposób, żeby było łatwiej również w Biurze Rady.
W Biurze Rady umówmy się, że te skargi wszystkie byłyby wyłożone i Państwo radni,
którzy są zainteresowani tą ilością, żeby do Biura Rady się udali i zapoznali z tym,
bo tych dokumentów trochę jest. … Dlatego proponowałbym, żeby Państwo zapoznali
się w Biurze – to raz, a dwa – również ważna uwaga tutaj do Pani z Biura Rady, żeby
bezpośrednio informowano Panią Przewodniczącą z pominięciem Przewodniczącego
Rady Miasta o tych skargach, które wpływają. Bo tutaj w chwili, kiedy zadekretuje te
pisma wpływające do Urzędu Miasta Burmistrz, to te pisma powinny trafiać do Pani
Przewodniczącej – z wiadomością oczywiście do mnie – ale Pani Przewodniczącą
w pierwszej kolejnością tutaj powinna być powiadomiona o tym, że takie skargi
wpływają, bo w przeszłości to było troszkę zagmatwane. Tutaj teraz po nowelizacji tych
przepisów absolutnie trzeba tego przestrzegać i tego samego dnia, jak wpływa skarga,
jak tylko jest zadekretowany dokument, czyli rozumiem, że czasem jak Burmistrz po
15.30 to zrobi, to, że na drugi dzień rano Pani Przewodnicząca tą informacje uzyskać już
powinna, że taka skarga wpłynęła. Oczywiście, jeżeli spełnia ona wymogi formalne
skargi, bo też nie każde pismo to skarga. Może zróbmy w ten sposób – mam taką
propozycję dla Państwa, że jeżeli pojawiłoby się jakieś szkolenie dotyczące skarg …, żeby
się wybrać, żeby mieć ułatwioną pracę i umieć rozpoznać, czym jest skarga, a czym jest
tylko zwykłe pismo z jakimś donosem na kogokolwiek innego. Bo skarga zgodnie
z odrębnymi przepisami powinna spełniać wymogi określone w tych przepisach.
Radny TOMASZ KRÓWCZYŃSKI poprosił natomiast, aby powiadomić członków Komisji
w momencie, kiedy materiały dotyczące poprzednich skarg i petycji zostaną już
przygotowane.
Przewodnicząca Komisji ANNA KUSZNER
Tutaj bardziej chodziło mi o to, żeby to było w formie liczbowej. Nie muszą to już być
całe akta sprawy. Bardziej o to, jak to wyglądało liczbowo, w jakiej sprawie i jak zostało
ewentualnie załatwione.
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Radny WOJCIECH OSIECKI
W sprawie jeszcze tych skarg, to ja informacyjnie dla nowych radnych. Wszystkie skargi
tamtej kadencji zostały rozpatrzone i załatwione, więc nie ma jakichkolwiek zaległych,
których nasza Komisja … nie wiem, czy nie ma – w sensie, czy nie wpłynęły, ale te,
o których radni wiedzieli wszystkie zostały rozpatrzone. Prośba dla Przewodniczącego,
skoro już zaproponował - to rozumiem, że Pan Przewodniczący, jako organizator pracy
Rady zobliguje Biuro Obsługi Rady do wyszukania takiego szkolenia dla naszej Komisji
i zorganizuje dla osób chętnych takie szkolenie.
Dalszych głosów w dyskusji nie było. Innych wniosków nie zgłoszono, zatem
Przewodnicząca Komisji po wyczerpaniu porządku obrad, podziękowała zebranym
i zamknęła posiedzenie Komisji.
Ad.5
Zamknięcie posiedzenia.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji
Anna Kuszner
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