
Protokół Nr 7/19/KS 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 9 sierpnia 2019 roku 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Damian Milewski, udział wzięli członkowie komisji wg 

załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni 

goście: 

 Pan Ryszard Kusak – Sekretarz Gminy. 

 Tomasz Bucki – Główny Specjalista ds. Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. 

(lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

 

Ad.1  

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 13.30 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza bieżących skarg, wniosków i petycji. 

3. Wnioski i opinie komisji. 

4. Zamknięcie obrad komisji. 

 (porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 

Porządek obrad komisji został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji, tj.  3 głosy „za”. 

 

Ad. 2  

Analiza skargi pani …….. 

W dniu 29 lipca 2019 r. do Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny wpłynęło pismo Wojewody 

Świętokrzyskiego znak: PNK.III.1411.41.2019.KR przekazujące skargę pani ……………… na 

działanie organu wykonawczego – tj. Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. zawierania umów w 

okresie od 01.01.2018 roku na usługę prowadzenie audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień 

publicznych 30.000 Euro) bez ogłoszeń na stronach BIP.  

Skarżąca stwierdza również, że nieupublicznianie zamówień publicznych na stronach BIP 

dotyczy również innych usług możliwych do oferowania przez organ wykonawczy, tj. na usługę: 

przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego, obsługę prawną urzędu, cateringową w 

czasie spotkań, noclegową i gastronomiczną, transportową. 

Przewodniczący Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w dniu 2 sierpnia 2019 roku przekazał 

powyższą skargę Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia 

postepowania wyjaśniającego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny zgodnie z §106b ust. 5 

Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny, wystąpiła do Wójta Gminy o złożenie wyjaśnień. 

Na posiedzenie komisji został zaproszony Sekretarz Gminy Ryszard Kusak, który przedstawił 

regulacje prawne dotyczące zagadnień przedstawionych w skardze i dokonał oceny jej zasadności  

w świetle tych regulacji. Sekretarz Gminy przedłożył Komisji pisemne wyjaśnienia Wójta Gminy 

Sitkówka-Nowiny. 

- wyjaśnienia w załączeniu do protokołu 



 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego  

w sprawie skargi pani …….. na działanie organu wykonawczego – tj. Wójta Gminy Sitkówka-

Nowiny, przekazanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego w dniu 29 lipca 2019 roku, dot. zawierania 

umów w okresie od 01.01.2018 roku na usługę prowadzenie audytu wewnętrznego (poniżej progu 

zamówień publicznych 30.000 Euro) bez ogłoszeń na stronach BIP, proponuje uznanie powyższej 

skargi za bezzasadną. 

 

Za trafne uznano wyjaśnienia Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny, w świetle których nie można 

domniemywać dodatkowych obowiązków publikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej  

w zakresie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 Euro i do których tym samym nie stosuje się ustawy z dnia z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm. – dalej Pzp). 

Obowiązujące przepisy rangi ustawowej, czy wewnętrzne regulacje w postaci Regulaminu udzielania 

takich zamówień nie przewidują takiego obowiązku. Trafne są również spostrzeżenia, iż nie tylko cena 

jest wyznacznikiem korzystności oferty, jako jedyne dopuszczalne kryterium jej oceny. Publikacja w 

BIP tego rodzaju zaproszeń może być natomiast praktykowana, gdyby kryterium ceny świadomie 

przyjąć jako jedyne.  

 

Propozycję załatwienia skargi przyjęto w głosowaniu. 

W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych. 

Wyniki głosowania: „za”- 3 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów. 

 

Zgodnie z §106b ust. 6 Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny, Komisja przekaże Przewodniczącemu Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny propozycję załatwieniu przedmiotowej skargi – tj. projekt uchwały w 

sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. 

 

Analiza wniosków do uchwały w sprawie zmiany MPZP 

 Do Biura Rady Gminy wpłynęły dwa wnioski dotyczące uchylenia lub zmiany Uchwały Nr 

XL/514/18 Rady Gminy Sitkówka – Nowiny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany nr 22 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka – Nowiny. 

 Przewodniczący Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w dniu 3 sierpnia 2019 roku przekazał 

powyższe wnioski Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia 

postepowania wyjaśniającego. 

Na posiedzenie komisji został zaproszony pan Tomasz Bucki – Główny Specjalista ds. 

Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego, który przedstawił problematykę w zakresie 

złożonych wniosków zarówno co do stanu faktycznego jak i prawnego i przedłożył Komisji stosowne 

pisemne wyjaśnienie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z uwagi na termin 

wpłynięcia wniosków – 2 sierpnia, nie jest w stanie rozpatrzeć ich merytorycznie w ustawowym 30-

sto dniowym terminie. Dotyczą one zagadnień z zakresu sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, procedowanych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.). Są to 



zagadnienia o dużej złożoności zarówno merytorycznej, jak i proceduralnej i wymagają przez to 

dokładnej analizy.  

Z uwagi na przedmiotowe okoliczności Komisja stosownie do brzmienia  

§ 106b ust. 7 pkt 2 Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny, proponuje wydłużenie terminu załatwienia 

wniosków do dnia 30 września 2019 roku.   

 

Propozycję przedłużenia terminów załatwienia wniosków przyjęto w głosowaniu. 

W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych. 

Wyniki głosowania: „za”- 3 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów. 

 

Komisja przekaże Przewodniczącemu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny projekty uchwał w sprawie 

przedłużenia terminu załatwienia wniosków. 

 

Analiza pisma mieszkanki Trzcianek 

W dniu 6 sierpnia 2019 r. do Biura Rady Gminy wpłynęło pismo określone jako „protest”  

i „weto” do uchwały Nr RG - IX / 84 / 19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki tej opłaty. 

Z uwagi na termin jego złożenia na trzy dni przed planowanym posiedzeniem Komisji, 

skomplikowaną problematykę jakiej dotyczy wskazana w nim Uchwała, a także trudności  

w jednoznacznym zakwalifikowaniu pisma jako skargi, wniosku czy petycji, Komisja stosownie do 

brzmienia § 106b ust. 7 pkt 2 Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny, proponuje wydłużenie terminu 

załatwienia pisma do dnia 30 września 2019 roku.   

 

Propozycję przedłużenia terminów załatwienia pisma przyjęto w głosowaniu. 

W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych. 

Wyniki głosowania: „za”- 3 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów. 

 

Komisja przekaże Przewodniczącemu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny projekt uchwały w sprawie 

przedłużenia terminu załatwienia pisma. 

 

Ad. 3  

Wnioski i opinie komisji 

Wniosków i opinii nie wypracowano. 

 

Ad. 4  

Zamknięcie obrad komisji 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Pan Damian Milewski zamknął posiedzenie komisji 

o godz. 14.30. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Damian Milewski – przewodniczący komisji 

 

Data i podpis członków komisji: 



 

1. Damian Milewski   …………………………………….. 

 

2. Renata Krzysiek-Nowakowska  …………………………………….. 

 

3. Agnieszka Stępień   …………………………………….. 


