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PROTOKÓŁ NR 7/19 
 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 6 sierpnia 2019 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Marcina Olpińskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach od 16
20

 do 16
35

. W spotkaniu 

udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Sekretarz Powiatu 

Andrzej Solecki.  

  

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Pismo z dnia 20.06.2019 r. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 
 Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.  

 

Ad. 2 
Protokół Nr 6/19 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie. 

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 

Ad. 3 
Komisja zapoznała się z pismem z dnia 20 czerwca 2019 r. Pan P. W. (data wpływu 

do Kancelarii Powiatu Otwockiego: 24 czerwca 2019 r.), który zwrócił się o ponowne 

rozpatrzenie jego skargi z dnia 21 marca 2019 r. na działania Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku, przekazanej przy piśmie z dnia 26 marca 2019 r. Starosty 

Otwockiego, którą Rada Powiatu w Otwocku uchwałą Nr 53/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. 

uznała za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do ww. uchwały.  

Komisja rozważając treść przesłanego przez Skarżącego uzupełnienia do skargi z dnia  

21 marca 2019 r. stwierdziła, iż nie zawiera ono nowych okoliczności w stosunku do 

poprzednio wniesionej skargi i do zawartości dokumentacji, która była przedmiotem analizy 

Komisji przy jej rozpatrywaniu.   

Zgodnie z pisemną informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku (data 

wpływu do Kancelarii Powiatu Otwockiego: 23 lipca 2019 r.) „garb na ul. Orlej został 

usunięty na początku okresu wiosennego, natomiast remont cząstkowy ul. Reymonta został 

przeprowadzony zgodnie ze sztuką budowlaną, niezwłocznie po zakończeniu procedury 

przetargowej na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej i uzyskaniu materiałów 

budowlanych”.  

W tym stanie rzeczy należy uznać, że w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki 

określone w art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego pozwalające na 

podtrzymanie stanowiska zawartego w uchwale Nr 53/VII/19 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 6 czerwca 2019 r., której przedmiotem było rozpoznanie skargi Skarżącego. 

 
Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 53/VII/19 Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P. W. na Dyrektora 
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Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. 
Głosowanie: za – 3 osoby. 

 
Ad. 4 

Komisja zapoznała się z pismem z dnia 31 lipca 2019 r. – petycją w interesie 

publicznym dot. wprowadzenia w życie w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi 

w dokumencie pt. „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy 

wybieranych w wyborach powszechnych” (znak sprawy: SRP.0005.26.2019).  

Ww. pismo wpłynęło w dniu 31.07.2019 r. drogą elektroniczną na adres: kancelaria@powiat-

otwocki.pl. Podmiot wnoszący petycję oznaczył adresata w następujący sposób: „Do Rad  

i Zarządów Powiatów Województwa Mazowieckiego”. Przewodniczący Rady Powiatu 

zgodnie z dekretacją z dnia 31.07.2019 r. skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Powiatu w Otwocku wraz ze swoją rekomendacją. Do Komisji wpłynęła 

również opinia prawna oraz stanowisko Sekretarza Powiatu w przedmiotowej sprawie. 

Petycja nie spełnia wymogu art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o petycjach – z treści petycji nie wynika 

kto jest jej adresatem. Według komentarzy do ustawy przez oznaczenie adresata petycji 

należy rozumieć podanie konkretnego, istniejącego podmiotu, który w ocenie podmiotu 

składającego petycję ma zająć się jej rozpatrzeniem. Powinien on istnieć realnie oraz być 

określony w sposób konkretny. 

Należy zatem wezwać wnioskodawcę w trybie art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach do 

uzupełnienia ww. braku w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia jej bez rozpatrzenia.  

 

W związku z powyższym Komisja zaproponowała, aby ze strony Powiatu Otwockiego  

z wezwaniem podmiotu wnoszącego petycję do uzupełnienia treści petycji wystąpił Zarząd 

Powiatu w Otwocku, który również otrzymał przedmiotową petycję. Następnie Komisja 

podjęła poniższy wniosek.   

 
Wniosek: 
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu w Otwocku o wezwanie podmiotu wnoszącego 
petycję do uzupełnienia treści petycji, tj. w zakresie oznaczenia adresata.   

Głosowanie: za – 3 osoby. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
 

Ad. 5 
Na tym posiedzenie zakończono.  

 

    

                    

 

Członkowie Komisji: 

Kinga Błaszczyk ………………………  

Jacek Czarnowski -  

Marcin Olpiński ……………………… 

Paweł Zawada  ……………………… 

 

Sporządziła: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Marcin Olpiński 


