
 
 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ZA 2021 ROK  

 

Statut Miasta Sandomierza uchwalony Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 27 października 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 5 listopada 2021 r., poz. 3524 – 

wcześniej: § 109 c Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 

sierpnia 2011 roku - Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2011 r. nr 249, poz. 2875 z późn. zm.) w § 98 

ust. 1 stanowi:  „Komisja [Komisja Skarg, Wniosków  i Petycji – przyp. aut.] opiniuje skargi, wnioski 

i petycje wpływające do Rady oraz wydaje rekomendacje, co do dalszego trybu postępowania”. 

Przedmiot pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji koncentruje się zatem wokół rozpatrywania 

wpływających do Rady Miasta skarg, wniosków i petycji i wskazywania sposobów ich załatwienia 

poprzez przygotowanie stosownych projektów uchwał. Tryb pracy Komisji ma zatem charakter 

doraźny, gdyż uzależniony jest od napływu adresowanej do Rady Miasta korespondencji w w/w 

przedmiocie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2021 zebrała się dwunastokrotnie: pierwsze 

posiedzenie miało miejsce 18 stycznia 2021 r., ostatnie zaś 21 grudnia 2021 r. Posiedzenia te 

odbywały się w trybie zdalnym (w formie wideokonferencji), stacjonarnym oraz mieszanym – część 

członków obradowała zdalnie, część stacjonarnie. Prace prowadzone były zgodnie z Planem Pracy 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021 zatwierdzonym w dniu 18 stycznia 2021 r., który 

obejmował:    

 

Zadanie Termin realizacji 

Przyjmowanie i wstępne rozpatrywanie skarg zgodnie z 

obowiązującym stanem prawnym 

Praca doraźna uzależniona od wpływu 

skargi 

Wypracowanie stanowiska i opinii Komisji dotyczących 

skarg na działalność Burmistrza i jednostek 

organizacyjnych 

Praca doraźna uzależniona od wpływu 

skargi 

Rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez 

obywateli 

Praca doraźna uzależniona od wpływu 

wniosków i petycji 

Prowadzenie dokumentacji prowadzonych skarg                  

i rozpatrywanych wniosków 

Praca ciągła 

 

Współpraca z Komisjami Rady Miasta  Praca ciągła 

Przygotowywanie projektów uchwał oraz uzasadnień 

dotyczących rozpatrywanych skarg 

Praca doraźna uzależniona od wpływu 

skargi   

 

 

 



 
 

Sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy Komisji  Na koniec danego roku 

 

Kolejne posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyły się w następujących 

terminach: 18. 01. 2021 r., 02. 03. 2021 r., 15. 03. 2021 r., 08. 04. 2021 r., 28. 04. 2021 r., 28. 05. 2021 

r., 21. 06. 2021 r., 02. 09. 2021 r., 29. 09. 2021 r., 05. 11. 2021 r., 01. 12. 2021 r., 21. 12. 2021 r.  

W trakcie tych posiedzeń Komisja rozpatrzyła 6 skarg oraz 1 wniosek: 

1. posiedzenie w dniu 2 marca 2021 r. (protokół nr 24/2/2021): 

a) skarga mieszkańców „osiedla Mickiewicza” na bezczynność i brak zaangażowania Burmistrza 

Miasta Sandomierza w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę pawilonu 

handlowego z instalacjami wewnętrznymi wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury 

technicznej i pylonów reklamowych oraz rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych na 

działkach nr ewid. 159/8, 159/33, 179/5, 176/13 przy ulicy Mickiewicza, obręb 0004 

Sandomierz poscaleniowy; 

2. posiedzenie w dniu 8 kwietnia 2021 r. (protokół nr 26/4/2021): 

a) wniosek Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców dotyczący odpowiedzi 

otrzymanej na przedłożony w urzędzie wniosek o udzielenie informacji publicznej  

w przedmiocie formy działania „budek”, czyli punktów gastronomicznych oferujących dania 

„na wynos” zlokalizowanych w obrębie Rynku Starego Miasta Sandomierza; 

3. posiedzenie w dniu 28 maja 2021 r. (protokół nr 28/6/2021): 

a) skarga na „bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe 

znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych”; 

4. posiedzenie w dniu 2 września 2021 r. (protokół nr 30/8/2021): 

a) skarga na bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe 

znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych; 

5. posiedzenie w dniu 5 listopada 2021 r. (protokół nr 32/10/2021): 

a) skarga na działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu; 

b) skarga na niewłaściwe zachowanie się Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji 

UM Sandomierz, Pana Piotra Wójtowicza; 

6. posiedzenie w dniu 1 grudnia 2021 r. (protokół nr 33/11/2021): 

a) skarga na Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Sandomierz – zarzut 

przewlekłości postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem. 

W przedmiocie w/w skarg Komisja wypracowała 7 projektów uchwał, które były 

procedowane na posiedzeniach sesyjnych Rady Miasta Sandomierza: 

• uchwała nr XXXV/367/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzu dotyczącego zarzutu 

bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza; 

• uchwała nr XXXV/368/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia 

Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości;  

• uchwała nr XXXVII/380/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie 

stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W.  

i M.W. i przekazania jej według właściwości;  

• uchwała nr XLI/404/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Państwa L. i M. W. na „bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych 

zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych”;  



 
 

• uchwała nr XLIV/429/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 

pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.; 

• uchwała nr XLIV/428/2021 Rady Miasta Sandomierza w sprawie stwierdzenia braku właściwości 

Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z.P. i przekazania jej według właściwości; 

• uchwała nr XLV/437/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie 

stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R.L.  

i przekazania jej według właściwości.  

Spośród siedmiu wskazanych powyżej uchwał przygotowanych zgodnie z rekomendacjami 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, cztery dotyczyły tzw. spraw pracowniczych - Burmistrz Miasta 

jako zwierzchnik podległych mu pracowników uznany został w nich jako organ właściwy do ich 

rozpatrzenia. Skutkowało to przekazaniem spraw Burmistrzowi do załatwienia wg. właściwości.    

 

Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji 


