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PROTOKÓŁ NR 30/21 
 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 22 stycznia 2021 r. 

 

 

Stacjonarne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Olszewskiego odbyło się w godzinach od 15
40

 do 16
15

, 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 pok. 203. W spotkaniu 

udział wzięli: Sekretarz Powiatu Otwockiego Andrzej Solecki oraz członkowie Komisji, 

zgodnie z załączoną listą obecności. 

  

Porządek posiedzenia zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji w zawiadomieniu  

o posiedzeniu Komisji przedstawiał się następująco: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie projektów uchwał i przekazanie ich na Zarząd. 

3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 
 Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.  

 
Ad. 2 
 Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał, które zostały 

przygotowane zgodnie z ustaleniami Komisji: 

 

1) w sprawie odmowy udzielenia informacji; 

 

− odmowa udzielenia informacji na wniosek z dnia 12 stycznia 2021 r. Pana J. J. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w sprawie 
odmowy udzielenia informacji.  
 

Głosowanie: za – 3 osoby. 

 

2) w sprawie przekazania protestu; 

 

− przekazanie według właściwości Staroście Otwockiemu wniosku z dnia  

16 grudnia 2020 r. Pana Z. G. i mieszkańców Józefowa 

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w sprawie 
przekazania protestu.  
 

Głosowanie: za – 3 osoby. 

 

3) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi;  

 

− pozostawienie bez rozpoznania skargi z dnia 3 lipca 2020 r. Pana P. S.  

na Starostę Otwockiego 
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w sprawie 
pozostawienia bez rozpoznania skargi.  
 

Głosowanie: za – 3 osoby. 

 

4) w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi. 

 

− pozostawienie bez rozpoznania skargi z dnia 16 lipca 2020 r. Pani K. R.  

na Wicestarostę Otwockiego 

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie przyjęła projekt uchwały w sprawie 
pozostawienia bez rozpoznania skargi.  
 

Głosowanie: za – 3 osoby. 

 

Ad. 3 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie.  

 

Głosowanie: za – 3 osoby. 

 
Ad. 4 
 Nie zgłoszono spraw różnych. 

 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

 

Sporządził: 

 

Andrzej Solecki 

Przewodniczył: 

 

Krzysztof Olszewski 


