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PROTOKÓŁ NR 18/20 
 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 17 czerwca 2020 r. 

 

 

Zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Marcina Olpińskiego odbyło się w godzinach od 14
15

 do 14
30

, 

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

udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności. 

  

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Petycja z dnia 31.05.2020 r. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

 
Ad. 1 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia. 

 

Ad. 2 
Protokół Nr 17/20 z posiedzenia Komisji został przyjęty.  

Głosowanie: za – 3 osoby.  

 
Ad. 3 

Komisja poddała analizie petycję z dnia 31.05.2020 r. o zmianę przepisów prawa 

miejscowego, jak również zapoznała się z poniższą rekomendacją Przewodniczącego Rady do 

przedmiotowej sprawy. 

W związku z tym, że Rada Powiatu procedowała już podobną sprawę, należy posłużyć 

się opinią prawną dotyczącą prawidłowego oznaczenia adresata. 

Należy przygotować projekt stanowiska Rady Powiatu, stanowiącego wezwanie 

Wnoszącego petycję do prawidłowego oznaczenia adresata. Ustawodawca wprost określił, że 

petycja powinna zawierać oznaczenie adresata, a nie adresatów, dlatego niedopuszczalne jest 

procedowanie petycji skierowanej nie do konkretnego podmiotu, a gremialnie do wielu 

podmiotów. Taka petycja nie spełnia wymogu określenia adresata.  

Przewodniczący Rady polecił, aby komisja właściwa złożyła wniosek do Zarządu, za 

pośrednictwem Przewodniczącego Rady o sformułowanie stanowiska, zgodnie z powyższym 

wskazaniem, i przedłożenie go Przewodniczącemu do dalszego procedowania przez Radę. 

 

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu przyjęcie poniższego 

wniosku.  

 
Wniosek: 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Zarządu Powiatu za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady o sformułowanie stanowiska, zgodnie z powyższym 
wskazaniem, i przedłożenie go Przewodniczącemu do dalszego procedowania przez 
Radę.  

Głosowanie: za – 3 osoby. 
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Ad. 4 
Nie było spraw różnych.  

 

Ad. 5 
Na tym posiedzenie zakończono.  

    

 

 

Sporządziła: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Marcin Olpiński 


