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PROTOKÓŁ NR 44/22 

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w dniu 26 lipca 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Olszewskiego rozpoczęło się o godz.1530. W spotkaniu 

udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie skargi Fundacji Niezwyczajni. 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

 Rozpoczęcie i przedstawienie porządku posiedzenia: 

 Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, zgodny z zawiadomieniem 

o posiedzeniu komisji, następnie zaproponował zmianę porządku. Zmiana polegała na 

wprowadzeniu, jako drugiego, punktu "przyjęcie protokołu nr 43 z posiedzenia komisji z dnia 

20 czerwca 2022r. 

 Komisja jednomyślnie w głosowaniu przyjęła zmianę do porządku. 

 Przewodniczący przedstawił porządek po zmianach, który komisja przyjęła. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 43 z posiedzenia komisji z dnia 20 czerwca 2022r. 

3. Rozpatrzenie skargi Fundacji Niezwyczajni. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

 Zgodnie ze zmienionym porządkiem, przewodniczący poinformował, że nie wpłynęły 

uwagi do protokołu nr 43 KSWiP z posiedzenia z 20 czerwca i poddał protokół pod głosowanie. 

 Komisja wszystkimi głosami "za", przyjęła protokół. 

 

Ad. 3 

 Rozpatrzono skargę Fundacji "Niezwyczajni". 

 Komisja, kontynuując swoje prace nad rozpatrzeniem skargi, rozpoznała pismo 

Skarbnika Powiatu z dodatkowymi wyjaśnieniami odnośnie zaleceń ministerialnych co do 

naliczania i dystrybucji środków związanych z nauką obywateli Ukrainy w placówkach 

oświatowych w Polsce. 

 Po rozpatrzeniu tego pisma, dokonano podsumowania dostępnych informacji. Komisja 

doszła do wniosku, iż jest gotowa do sformułowania rozstrzygnięcia oraz uzasadnienia. 

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, zaproponował 

uzupełnienie uzasadnienia i nadanie biegu. Po edytowaniu tekstu uzasadnienia, poddał całość 

pod głosowanie. 

 W głosowaniu, wszystkimi głosami "za", komisja przyjęła projekt uchwały z 

uzasadnieniem. Uzgodniono, iż zostanie on przedstawiony jako projekt komisji 

Przewodniczącej Rady, celem skierowania do Zarządu Powiatu. Komisja otwarta jest na 

krytyczną ocenę projektu ze strony Zarządu, jest gotowa zaopiniować ew. poprawki na 

późniejszym etapie. 
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Stanowisko przyjęto przez aklamację 

 

Ad. 4 

 Na tym spotkanie zakończono. 

 

  

 

 

Sporządził: 

 

Piotr Kudlicki 

Przewodniczył: 

 

Krzysztof Olszewski 


