PROTOKÓŁ NR 45/22
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 29 sierpnia 2022 r.
Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem
Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Olszewskiego rozpoczęło się o godzinie 1500.
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz
Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi Pana K.K.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji zgłosił zmianę do ww. porządku posiedzenia polegającą na
wprowadzeniu dodatkowego punktu: „Przyjęcie protokołów Nr 42/22 i 44/22 z ubiegłych
posiedzeń.” – w pkt. 2, natomiast pozostałe punkty porządku, po ich przenumerowaniu,
pozostawić bez zmian.
Zmieniony porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie w obecności trzech
członków Komisji.
Przewodniczący przedstawił porządek po zmianach, który komisja przyjęła.
Porządek posiedzenia, po zmianie:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów Nr 42/22 i 44/22 z ubiegłych komisji.
3. Rozpatrzenie skargi Pana K.K.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu protokołu Nr 42/22.
Głosowanie za przyjęciem protokołu: „za” – 3 osoby.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu protokołu Nr 44/22.
Głosowanie za przyjęciem protokołu: „za” – 3 osoby.
Ad. 3
Przeprowadzono dyskusję nad skargą i przygotowanym projektem uchwały.
Mateusz Piotr Kudlicki złożył wniosek o uzupełnienie uzasadnienia projektu uchwały
poprzez dodanie akapitu nr 6 o treści:
„Starosta Otwocki prowadzi postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę
nie jako organ samorządowy Powiatu Otwockiego, ale jako organ wykonujący zadania zlecone
administracji rządowej. Te postępowania podlegają kontroli instancyjnej w administracji czyli
organem władnym dla tych postępowań jest Wojewoda. Dlatego Rada Powiatu Otwockiego nie
ma kompetencji kontroli i nadzoru nad Starostą w sprawach dotyczących wydawania decyzji
o pozwoleniu na budowę. Skargę należy potraktować jako element postępowania
administracyjnego z tego też wynika, że nawet jeżeli dokument taki miałby trafić do Wojewody
powinno to się odbyć za pośrednictwem organu pierwszej instancji czyli Starosty.”

Głosowanie: „za” – 3 osoby.
Wniosek został przyjęty.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały wraz ze zmianą oraz wnioskiem
o skierowanie go do Zarządu Powiatu Otwockiego – 3 osoby „za”
Ad. 4
Pan Jarosław Kopaczewski złożył wniosek, aby Przewodniczący komisji na najbliższej
sesji Rady Powiatu Otwockiego ponowił apel do radnych, aby zgłaszali swój akces do pracy
Komisji Skarg Wniosków i Petycji – chodzi głównie o radnych klubów, którzy nie mają swoich
przedstawicieli w komisji.
W toku dyskusji Komisja podjęła decyzje o przygotowaniu projektu uchwał o zmianę
składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, który zostanie skierowany na najbliższe posiedzenie
Rady Powiatu Otwockiego.
Głosowanie: „za” – 3 osoby.
Wniosek został przyjęty.
Ad. 5
Zakończono posiedzenie.
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