PROTOKÓŁ Nr 7/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji
z dnia16 kwietnia 2021 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Lucjan Tracz – Przewodniczący
2. Iwona Szajek – zastępca Przewodniczącego
3. Janina Łukaszewicz – członek
4. Łukasz Sergiel – członek
5. Andrzej Grudziński – członek
W posiedzeniu udział brał radny Łukasz Dudzic.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Bobrowice.
3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej troski o dobro wspólne i edukacji społeczeństwa,
wspólnot, społeczności lokalnej.
4. Rozpatrzenie petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
5. Rozpatrzenie petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia REFERENDUM
LUDOWEGO.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godz. 13.00 dokonał przewodniczący komisji Lucjan
Tracz.
Ad 2.
Przechodząc do pkt 1 porządku posiedzenia, przewodniczący wraz z członkami komisji
dokonali analizy złożonej na Wójta Gminy Bobrowice skargi. Skarga dotyczy naruszenia
art. 24 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 227 kodeksu postępowania
administracyjnego. Skarżący zarzuca Wójtowi Gminy Bobrowice, że pozostaje w bezczynności
w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na 5 interpelacji złożonych przez radnych:
 w dniu 30.04.2019 r. - dot. wyłożenia kostką „polbruk” chodnika za remizą strażacką,
 w dniu 10.12.2020 r. - dot. naprawy nawierzchni skrzyżowania, zainstalowania punktu
oświetlenia, naprawy punktów oświetleniowych w m. Bobrowice,
 w dniu 21.12.2020 r. - dot. wykonania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 278 na
odcinku od cmentarza w Bobrowicach do mostu nad rzeką Bóbr,
 w dniu 21.12.2020 r. – dot. procesu wykonania remontu drogi gminnej nr 186 obręb
Dachów,
 w dniu 22.12.2020 r. - dot. zimowego utrzymania dróg.
Przepis ustawy o samorządzie gminny, tj. art. 24 ust. 6 stanowi, że interpelacje
i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie
wójtowi. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na
piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania oraz ust.
7 treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej
wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Komisja ustaliła, że na dzień złożenia skargi tj. (18.03.2021 r.), Wójt Gminy Bobrowice
faktycznie nie udzielił odpowiedzi na ww. interpelacje, potwierdza to zrzut z BIP załączony do
skargi (załącznik nr 1 do protokołu). W tym stanie faktycznym to interpelacje i zapytania
stanowią podstawowy środek pozyskania informacji o bieżących sprawach gminy, a taka
postawa Wójta Gminy prowadzi do zwiększenia wpływów takiej korespondencji.
Podsumowując, po analizie dokumentów należy stwierdzić, że skarga radnego jest
zasadna, gdyż został przekroczony 14 dniowy termin na udzielenie odpowiedzi. Brak
odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych znacząco utrudnia prawidłowe wykonywanie
funkcji radnego. Wobec powyższego zobowiązuje się Wójta Gminy do udzielenia odpowiedzi
na interpelacje i ich publikację w BIP oraz regularnego udzielenia odpowiedzi na kolejne
otrzymywane interpelacje i zapytania radnych.
Wobec powyższych zarzutów przystąpiono do głosowania.
Głosowało 5 członków
Za – 5,
Wstrzymało się - 0,
Przeciw – 0.
Mając powyższe na uwadze skargę należy uznać za zasadną.
Ad 3.
Następnie rozważając pkt 3 porządku posiedzenia, komisja omówiła petycję i przystąpiła do
głosowania:
Głosowało – 5
Za - 0
Wstrzymało się – 0
Przeciw – 5
Petycja nie uzyskała rekomendacji komisji.
Ad 4.
Następnie rozważając pkt 4 porządku posiedzenia, komisja omówiła petycję i przystąpiła do
głosowania:
Głosowało – 5
Za- 0
Wstrzymało się – 0
Przeciw – 5
Petycja nie uzyskała rekomendacji komisji.
Ad 5.
Następnie rozważając pkt 5 porządku posiedzenia, komisja omówiła petycję i przystąpiła do
głosowania:
Głosowało – 5
Za - 0
Wstrzymało się – 0
Przeciw – 5
Petycja nie uzyskała rekomendacji komisji.
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14:00.
Protokołowała:
Iwona SZAJEK

Komisji przewodniczył:
Lucjan TRACZ

