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Protokół  Nr 1/18 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
które odbyło się  w dniu 4 grudnia 2018 roku, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

Pasaż  Karola Rudowskiego 10, w sali nr 1, w godzinach od 13.00 do 13.35 

Radni obecni na posiedzeniu: 

Jan Dziemdziora 
Dajcz Sławomir 
Piotr Gajda 
Andrzej Piekarski 
Wężyk-Głowacka Marlena 
Jadwiga Wójcik 

W posiedzeniu udział  wzięli również: 
ł) Beata Grabowiecka - Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego 
2) Bogdan Munik — Sekretarz Miasta 

Obradom przewodniczył  Pan Jan Dziemdziora - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. 

I. 	Przewodniczący obrad stwierdził, ze w chwili rozpoczęcia posiedzenia na sali 
obecnych było 6 członków Komisji, co stanowiło quorum i obrady Komisji były 
prawomocne. 
Porządek obrad został  przyjęty przy 6 głosach za, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących w następującej wersji: 

Sprawozdanie z realizacji uchwał  podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego w okresie od 24 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 r. 
według stanu na dzień  30 września 2018 roku (wersja elektroniczna). 
Zapoznanie się  z Regulaminem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (regulamin 
został  przekazany wszystkim radnym wraz z regulaminem Rady Miasta). 
Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji. 
Sprawy różne. 

PUNKT 1 

Sprawozdanie z realizacji uchwał  podjętych przez Radę  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
w okresie od 24 stycznia 2018 roku do 27 czerwca 2018 r. według stanu na dzień  30 września 
2018 roku (wersja elektroniczna). 

Komisja przyjęła Sprawozdanie do wiadomości bez uwag. 



PUNKT 2 

Zapoznanie się  z Regulaminem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (regulamin został  
przekazany wszystkim radnym wraz z regulaminem Rady Miasta). 

Pan Jan Dziemdziora poinformował, iż  ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 
i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła do ustawy o samorządzie 
gminnym obok Komisji Rewizyjnej Komisję  Skarg, Wniosków i Petycji. 

Zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie gminnym — rada gminy rozpatruje skargi na działania 
wójta i gminnych jednostek organizacyjnych: wnioski oraz petycje składane przez obywateli — 
w tym celu powołuje komisję  skarg, wniosków i petycji. 

Zapytał  czy ktoś  z radnych był  w Komisji Statutowej lub w Komisji Rewizyjnej, ponieważ  te 
Komisje mają  wspólne elementy. Ponadto poinformował, iż  zaprosił  pana Bartłomieja 
Krasińskiego Miejskiego Rzecznika Konsumentów, który współpracował  z Komisją  Statutową, 
niestety ze względów osobistych nie mógł  się  zjawić  na Komisji. Wyraził  chęć  pomocy w razie 
jakichkolwiek pytań. Zwrócił  uwagę  na zapis § 5 regulaminu działania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, który mówi: O terminie posiedzenia Komisji na którym będzie 

rozpatrywana petycja przewodniczący Komisji zawiadamia przewodniczących wszystkich 

słalych Komisji Rady Miasta. Uważa, że jest to podniesienie rangi jaką  petycja powinna mieć. 

Pani Zdzisława Łągwa — Nich pracownik Biura Rady Miasta poinformowała, że do tej pory 
Komisja Rewizyjna zajmowała się  skargami, wnioskami, petycjami, kontrolowała działalność  
prezydenta miasta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych miasta. 
Po zmianie ustawy o samorządzie gminnym skargami, wnioskami i petycjami będzie 
zajmowała się  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji a Komisja Rewizyjna jedynie kontrolami. 
Przedstawiła członkom Komisji tryb postępowania ze skargami, wnioskami lub petycjami. 
Jeżeli do Rady Miasta wpłynie skarga, wniosek lub petycja, przewodniczący Rady Miasta 
dokona kwalifikacji pisma. Następnie należy wystąpić  do Prezydenta Miasta o złożenie 
wyjaśnień  do złożonej skargi, wniosku czy petycji. W międzyczasie zostaje ustalony 
z przewodniczącym Komisji termin posiedzenia. Otrzymujecie państwo zaproszenie na 
posiedzenie. 
Do tej pory Biuro Rady Miasta nie skanowało skarg, petycji, tylko informowało, że znajdują  
się  do wglądu w Biurze Rady w związku z ochroną  danych osobowych. 

Pani Marlena Wężyk — Głowacka zauważyła, że jeżeli radni już  mają  skrzynki pocztowe 
służbowe, to wygodniej by było żeby jednak te skargi, czy petycje przychodziły na nie, gdyż  
radni mają  więcej czasu na zapoznanie się. 

Pan Bogdan Munik Sekretarz Miasta stwierdził, że nie ma żadnego problemu żeby wysyłać  
na skrzynki pocztowe radnych skargi, wnioski czy petycje, ponieważ  radni podpisali 
oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wyk nywaniem funkcji 
radnego. 



Pani Zdzisława Łągwa — Pilch potwierdziła, że od tej kadencji będą  radni otrzymywali skargi 

na maila wraz z kompletem materiałów potrzebnych na posiedzeniu Komisji. 

Pan Bogdan Munik Sekretarz Miasta zasugerował  aby nie wysyłać  zbyt często materiałów, 

tylko wysłać  treść  skargi i stanowisko Prezydenta Miasta po to aby radni mieli czas na 

weryfikację  do czasu posiedzenia Komisji oraz wysondowanie sobie zdania na temat 

słuszności, czy też  niezasadności przedstawianej skargi. 

Pani Jadwiga Wójcik zauważyła, że było by to wygodniejsze gdyby radni posiadali tablety. 

Pan Bogdan Munik Sekretarz Miasta stwierdził, że w planach był  zakup tabletów ale radni 

w większości odrzucili ten pomysł. 

Pan Jan Dziemdziora potwierdził, że pan Sekretarz w tym zakresie czynił  działania ale natrafił  

na przeszkody ze strony radnych. 

Pan Mariusz Staszek zauważył, że w okresie wakacyjnym i przedwyborczym odbyły się  

dyskusje nad statutem miasta i formą  głosowania na sesjach. To co zostało przygotowane było 

bardzo ważne aby przyjąć  statut przed kolejna kadencją. Na pewno z czasem pojawią  się  pewne 

problemy, wówczas będzie zwołana komisja statutowo-regulaminowa. Stwierdził, że nowością  

jest kwestia przekazu wideo. Podkreślił  że z biegiem czasu na pewno wpłyną  uwagi do statutu, 

nad którymi komisja statutowo-regulaminowa może się  pochylić. 

Pan Jan Dziemdziora zapytał, czy Radni maja jakieś  pytania odnośnie Regulaminu Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

Pani Zdzisława Łągwa — Plich wyjaśniła, że po otrzymaniu skargi i wyjaśnień  od Prezydenta 

Miasta Komisja będzie rozpatrywała skargę  i podejmowała wniosek o tym czy skarga jest 
zasadna, czy tez nie. Następnie wniosek zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Miasta 
wraz z projektem uchwały, który będzie sporządzony na podstawie materiałów, które Komisja 
otrzyma od Prezydenta Miasta. Projekt ten musi zostać  podpisany przez członków Komisji 
(chyba, że ktoś  głosował  przeciwko) & 3 ust 5 Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie 
opinie zawierające wniosek o uwzględnieniu bądź  nie uwzględnieniu skargi, wniosku lub petycji 
wraz z projektem uchwały. 

Pani Marlena Wężyk — Głowacka zauważyła, że w ubiegłej kadencji nie podpisywała 
projektów uchwał  w sprawie skarg. 

Pani Zdzisława Łągwa — Pilch wyjaśniła, że podpisywała Pani za każdym razem projekt 
uchwały chyba, że była Pani przeciwna. Tak samo było w Komisji Statutowo - Regulaminowej. 

Pan Bogdan Munik zauważył, że jeżeli jest to projekt uchwały Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji to pod projektem powinien się  podpisać  tylko przewodniczący Komisji, a nie wszyscy 
członkowie. 

Pani Marlena Wężyk — Głowacka stwierdziła, że w takim razie jest z1r-p ygotowany statut. 
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Pan Bogdan Munik zauważył, że w monecie pisania statutu był  gorący okres i to teraz 

powinniśmy zebrać  wszystkie uwagi jakie mamy i zwołać  nową  Komisje Statutową. 

Komisja przyjęła Regulaminem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

PUNKT 3 

Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do Komisji. 
Brak korespondencji. 

PUNKT 4 

Sprawy różne. 

Pan Piotr Gajda zapytał  czy może złożyć  ustną  skargę. 

Pan Jan Dziemdziora przypomniał  mu, iż  skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji są  
przyjmowane pisemnie, a nie ustnie. 

Pani Zdzisława Łągwa — Pilch poinformowała, iż  kolejne posiedzenie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji odbędzie się  gdy wpłynie skarga, wniosek lub petycja do Komisji. 

Na tym protokół  zakończono. 

Protokół  s o ądziła: 

Zdzisława tągwa - Pilch 
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