
PROTOKÓŁ NR 15/20 
 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 5 maja 2020 r. 

 

 

Zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Marcina Olpińskiego odbyło się w godzinach od 16
15

 do 17
06

, 

przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom oraz platformy radni.info. W spotkaniu 

udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności. 

  

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpatrzenie skarg. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 
 Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia. 

 

Ad. 1 
1) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji poddała analizie skargę z dnia 25.03.2020 r.  

Pana S. J. na bezczynność Starosty Otwockiego w związku z brakiem odpowiedzi  

i podjęcia działań naprawczych wskazanych przez Skarżącego w skardze  

z dnia 03.03.2020 r.; 

 

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu przyjęcie poniższego 

wniosku.  

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o wyjaśnienie kwestii obiegu 
dokumentów tj. skargi z dnia 03.03.2020 r., wówczas Komisja będzie mogła odnieść się 
co do zasadności skargi z dnia 25.03.2020 r. Zgodnie z sugestią Przewodniczącego Rady, 
Komisja wnioskuje o przedstawienie wyjaśnień w sprawie.  

Głosowanie: za – 4 osoby. 

 

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji poddała analizie skargę z dnia 03.04.2020 r. Pana 

S. J. na wydanie decyzji w formie zaświadczenia; 

 

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu przyjęcie poniższego 

wniosku.  

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o pisemne wyjaśnienia w sprawie, jak 
również prosi o udział Pana Wicestarosty Otwockiego oraz Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku w najbliższym posiedzeniu Komisji w temacie okoliczności 
przedstawionych przez Skarżącego w ww. skardze.  

Głosowanie: za – 4 osoby. 

 
3) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji poddała analizie korespondencję przekazaną 

pismem z dnia 16.04.2020 r. przez Departament Kontroli Ministerstwa Infrastruktury.  

 

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu przyjęcie poniższego 

wniosku.  



 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o przedstawienie informacji przez 
Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w 
Otwocku w sprawie naliczania opłaty czynszu za przedmiotową nieruchomość położoną 
przy ul. Warszawskiej.  

Głosowanie: za – 4 osoby. 

 
Ad. 2 

Protokół Nr 14/20 z posiedzenia Komisji został przyjęty.  

Głosowanie: za – 2 osoby, wstrzymały się – 2 osoby.  

 

Ad. 3 
Przewodniczący Komisji ustalił termin kolejnego posiedzenia Komisji: 12.05.2020 r.  

o godz. 14.00, w trybie zdalnym.  

 

Ad. 4 
Na tym posiedzenie zakończono.  

    

 

 

Sporządziła: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Marcin Olpiński 


