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PROTOKÓŁ NR 1/18 
 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 17 grudnia 2018 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Marcina Olpińskiego odbyło w siedzibie Starostwa w Otwocku 

przy ul. Górnej 13, w godzinach od 16
15

 do 17
45

. W spotkaniu udział wzięli członkowie 

Komisji zgodnie z załączoną listą obecności, Sekretarz Powiatu Zbigniew Rak oraz Adwokat 

Marcin Bandura.  

 

Porządek posiedzenia:  
1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

3. Wybór Sekretarza komisji.  

4. Plan pracy komisji w roku 2019. 

5. Skarga z dnia 1 grudnia 2018 r.  

6. Przedstawienie pism, które wpłynęły do komisji.  

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
Ad. 1  
 Nie zgłoszono uwag do ww. porządku posiedzenia. 

 

Ad. 2 
 Radny Paweł Zawada zaproponował na Wiceprzewodniczącego Komisji kandydaturę 

radnego Jacka Czarnowskiego, który wyraził zgodę. 

Głosowanie: za – 4 osoby.  

 

 Wiceprzewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został wybrany Radny 

Jacek Czarnowski.  

 

Ad. 3 
 Radny Jacek Czarnowski zaproponował na Sekretarza Komisji kandydaturę radnej 

Kingi Błaszczyk, która wyraziła zgodę.  

Głosowanie: za – 4 osoby.  

 

 Sekretarzem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została wybrana radna Kinga 

Błaszczyk.  

 
Ad. 4 

Członkowie Komisji przyjęli plan pracy komisji w roku 2019 (w załączeniu). 

Głosowanie: za – 4 osoby.  

 
Ad. 5 

Komisja zapoznała się z opinią prawną z dnia 7 grudnia br. oraz wyjaśnieniami 

Starosty Otwockiego przekazanymi przy piśmie z dnia 14 grudnia br. w sprawie skargi z dnia 

1 grudnia 2018 r. Pana S. J., zgodnie z którymi złożona skarga dotyczy czynności związanych 

z udostępnieniem informacji publicznej przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa 
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Powiatowego w Otwocku.  

W dniu 6 grudnia 2018 r. została udzielona odpowiedź na wniosek o udzielenie 

informacji publicznej z dnia 19.10.2018 r. Przyczyną zwłoki było mylne zakwalifikowanie 

pisma przez Wydział Architektury i Budownictwa. Natomiast należy wskazać,  

iż przedmiotowa skarga dotyczy bezczynności w zakresie udzielania informacji publicznej  

i Skarżący, zgodnie z właściwością, powinien złożyć ją do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego za pośrednictwem Starosty. 

Zgodnie z art. 234 pkt 1 Kpa „W sprawie, w której toczy się postępowanie 

administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, 

zgodnie z przepisami kodeksu.”. 

Mając na uwadze treść ww. przepisu prawnego, zgodnie z którym skarga podlega 

rozpatrzeniu w toku postępowania zgodnie z przepisami kodeksu, właściwym jest jej 

przekazanie Staroście Otwockiemu, celem umożliwienia mu przekazania akt sprawy  

i ustosunkowania się do treści skargi. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie przekazania skargi.  

Głosowanie: za – 4 osoby.  

 
Ad. 6 
 Komisja zapoznała się ze skargą z dnia 1 grudnia 2018 r. Pana L. P. – skarga  

i wniosek o wyłączenie pracownika organu. 

 
Ad. 7   
 Nie zgłoszono spraw różnych.  

  

Ad. 8 
Na tym posiedzenie zakończono.  

 

    

                    

 

 

Członkowie Komisji: 

Kinga Błaszczyk ………………………  

Jacek Czarnowski ………………………  

Marcin Olpiński ……………………… 

Paweł Zawada  ……………………… 

 

Protokółowała : 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Marcin Olpiński 


