
 

 

 

 

Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2020 rok 

 

 

Komisja Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza  w składzie: 

1. Renata Kraska  - Przewodnicząca Komisji 

2. Sylwester Łatka -    Zastępca Przewodniczącego                                            

3. Kazimiera Bednarska – Członek Komisji 

4. Agnieszka Frańczak-Szczepanek – Członek Komisji 

5. Janusz Poński – Członek Komisji 

w roku sprawozdawczym zajmowała się tematami wynikającymi z bieżących potrzeb. W ramach swojej 

działalności ww. Komisja odbyła łącznie 8 posiedzeń, rozpatrując wpływające do Rady Miasta skargi            

i petycje, redagując wnioski do Burmistrza oraz opiniując projekty uchwał Rady Miasta.  

Nieobecności w ciągu roku: 

Agnieszka Frańczak-Szczepanek: 3,  

Janusz Poński: 1,  

Sylwester Łatka: 1,  

Kazimiera Bednarska: 2.   

Z powodu pandemii Covid-19 posiedzenia komisji od miesiąca sierpnia odbywały się częściowo zdalnie 

z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Od września wyłącznie zdalnie , pomimo małej liczebności 

członków Komisji. Skład Komisji uległ zmianie, Rada Miasta na wniosek Pani Agnieszki Frańczak-

Szczepanek  uchwaliła jej rezygnację. Komisja na koniec roku sprawozdawczego liczyła 4 członków.  

1. Pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 8 stycznia 2020 r. Było to wspólne posiedzenie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej (protokół  nr 15/1/2020).  

Głównym tematem obrad były nieprawidłowości  i sytuacja kadrowa w Przedsiębiorstwie Energetyki 

Cieplnej w Sandomierzu. Zajmowano się również pismem Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy dla 

Sandomierza” dotyczącym opłaty za zajęcie pasa drogowego.  

Opiniowano projekty uchwały w sprawie skarg Pani R.P-K na bezczynność burmistrza  i Pana P. na 

dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Opiniowano również projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor. 

2. Posiedzenie w dniu 13 lutego 2020 r. ( protokół nr 16/2/2020) ,  

a) dotyczyło rozpatrzenie skargi Pani R. P-K. na bezczynność burmistrza ( skarżąca obecna na 

czas obrad) . Sporządzono wniosek do Burmistrza o ustalenie przez Gminę aktualnego statusu 

sprawy i poinformowanie o nim komisji. 



b) zapoznanie się z pismami Pana Grzegorza Kwiatkowskiego oraz Tamary Lipiec-Brzezińskiej , 

dotyczącymi spraw kadrowych w PEC w Sandomierzu 

c) zapoznanie się z propozycją Stowarzyszenia „Przedsiębiorcy dla Sandomierza” w przedmiocie 

zmiany stawek opłaty za zajecie pasa drogowego.  

3. Posiedzenie w dniu 5 marca 2020 r. ( protokół nr 17/3/2020) , dotyczyło zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani R. P-K. 

4. Posiedzenie w dniu 16 czerwca 2020 r. ( protokół nr 18/4/2020), tematem obrad było: 

a) rozpatrzenie petycji Pani Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym ( „lokalnej tarczy 

antykryzysowej”). 

b) rozpatrzenie anonimowej skargi na działania Burmistrza Sandomierza. 

c) rozpatrzenie pisma Pani R. P.-K. „ skargi na niegospodarność, zły zarząd mieniem komunalnym 

i bezczynność Burmistrza” ( skarżąca obecna na posiedzeniu). 

d) rozpatrzenie pisma dotyczącego porządku i ładu w blokach socjalnych przy ul. Trześniowskiej 

e) Zawnioskowano do burmistrza  ponownie o ustalenie aktualnego statusu sprawy ul. Opatowska 

3, o informacje dotyczącą zakupów i w jakim trybie zostały udzielane zamówienia  w kwestii 

zarzucanej niegospodarności burmistrza oraz o zamontowanie monitoringu na ul. 

Trześniowskiej.  

5. Posiedzenie w dniu 25 sierpnia 2020 ( protokół nr 19/5/2020 )  

a) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani  R.P-K. 

na działania Burmistrza Miasta Sandomierza, 

b) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi 

na działania Burmistrza Miasta Sandomierza, 

c) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie petycji Pani R.S.  w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego( wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej).  

Zawnioskowano do Burmistrza o szereg czynności prawnych związanych z odzyskaniem 

nieruchomości ul. Opatowska 3. 

6. Posiedzenie w dniu 16 września 2020 r.( protokół nr 20/6/2020) 

Tematem obrad było rozpatrzenie pisma Pani R.P-K. „ Skargi na niegospodarność, zły zarząd mieniem 

komunalnym i bezczynność burmistrza” oraz wypracowanie projektu uchwały w jego przedmiocie. 

Rozpatrywano też pismo z dnia 9 września dotyczące kwestii aktualnej sytuacji lokalu przy ul. Rynek 

3.  

7. Zdalne posiedzenie w dniu 16 października 2020 r. ( protokół nr 21/7/2020) 

a) opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani  R.P-K. na działania 

Burmistrza Miasta Sandomierza, w tym zapoznanie się z opinią prawną do niego sporządzoną, 

b) rozpatrzenie sprawy wystawy prac fotograficznych znajdujących się w budynku przy ul. 

Opatowskiej 15, 

c) Opiniowanie w sprawie dot. aktualnej sytuacji lokalu znajdującego się przy ul. Rynek 3.  



8. Zdalne posiedzenie w dniu 28 października 2020 r. Tematem było opiniowanie projektu uchwały               

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani  R.P-K. na działania Burmistrza Miasta 

Sandomierza. 

 

Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji 


