PRTOTOKÓŁ NR 22/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 10 września 2020
Zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem
Przewodniczącego Komisji Marcina Olpińskiego odbyło się w godzinach od 1600 do 1645,
przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom. W spotkaniu udział wzięli członkowie
Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu oraz Radni:
Pani Jolanta Koczorowska oraz Pani Grażyna Kilbach.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń komisji.
3. Skarga z dnia 04.05.2020 r. Pana G. L. dot. budowy mostu stacji bazowej telefonii
komórkowej.
4. Skarga z dnia 03.07.2020 r. Pana P. S. na Starostę Otwockiego.
5. Skarga z dnia 16.07.2020 r. Pani K. R. na Wicestarostę Otwockiego.
6. Wniosek z dnia 28.08.2020 r. Pana T. J. o podjęcie przez Radę Powiatu Otwockiego
uchwały intencyjnej.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku posiedzenia.
Ad. 2
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty.
Ad. 3
W wyniku dyskusji oraz mając na uwadze nowe okoliczności w sprawie (tj. złożony
wniosek przez skarżącego o uchylenie przedmiotowej decyzji) Przewodniczący Komisji
złożył wniosek o przygotowanie stosownego projektu Rady Powiatu Otwockiego w sprawie
przekazania przedmiotowej skargi do organu odpowiedzialnego za wznowienie postępowania.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Wniosek:
Zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie
przekazania skargi z dnia 4 maja 2020 r. Pana G. L. dot. budowy mostu stacji bazowej
telefonii komórkowej do organu odpowiedzialnego za wznowienie postępowania.
Głosowanie: za 3 – osoby

Ad. 4
Wicestarosta przedstawił wyjaśnienia w zakresie przedmiotowej skargi. W wyniku
dyskusji Przewodniczący Komisji złożył wniosek o pisemne uzupełnienie przedstawionych
wyjaśnień.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Wniosek:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o pisemne uzupełnienie przedstawionych
wyjaśnień w zakresie skargi z dnia 3 lipca 2020 r. Pana P. S. na Starostę Otwockiego.
Głosowanie: za 3 – osoby
Ad. 5
Wicestarosta przedstawił wyjaśnienia w zakresie przedmiotowej skargi. W wyniku
dyskusji Przewodniczący Komisji złożył wniosek o wezwanie skarżącego do złożenia
wyjaśnień w zakresie:
1) Czy jest to skarga na Wicestarostę w związku z jego wypowiedzą, albo na inny organ
w związku z przewlekłym lub biurokratycznym załatwianiem sprawy?
2) Czy jest to pismo w toczącym się (niezakończonym) postępowaniu administracyjnym
(prośba o wskazania przedmiot tego postepowania i sygnaturę) – dodatkowo należy
sprecyzować czego dokładnie ma dotyczyć ten wniosek (o ile dotyczy toczącego się
postępowania administracyjnego).
3) Czy jest to pismo dotyczące zakończonego postepowania administracyjnego (prośba
o wskazania przedmiot tego postepowania i sygnaturę), a zatem czy jest to wniosek o:
- wznowienie postępowania,
- stwierdzenie nieważności decyzji,
- uchylenie lub zmianę decyzji
(por. art. 235 KPA).
4) Wskazanie czy działa w imieniu własnym czy jako pełnomocnik (wskazanie
stosownego umocowania).
Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Wniosek:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o wezwanie skarżącego o wyjaśnienia jak
powyżej.
Głosowanie: za 3 – osoby
Ad. 6
W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji złożył wniosek aby przedmiotowe pismo
potraktować jako petycję i dokonać jego rozpatrzenia w myśl przepisów ustawy o petycjach.
Jednocześnie został postawiony wniosek o przygotowanie stosownego projektu Rady Powiatu
Otwockiego w sprawie rozpatrzenia przedmiotowej petycji.

Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Wniosek:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała przedmiotowe pismo jako petycja. Zostanie
przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie rozpatrzenia
przedmiotowej petycji.
Głosowanie: za 3 – osoby
Ad. 7
W sprawach różnych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaopiniowała projekt
Uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na
kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego.
Opinia:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady
Powiatu Otwockiego w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika
jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego.
Głosowanie: za 3 – osoby
Ad. 8
Na tym posiedzenie zakończono.
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