
Protokół Nr 11/20 
 

z posiedzenia członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu            

16 września 2020 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas trwania 

komisji od godz. 10.00 do 11.40 

 

Temat posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Rozpatrzenie Skarg i wniosku. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1 

Otwarcia spotkania dokonała Przewodnicząca Komisji Klaudia Pach-Gomulnicka. Przywitała 

przybyłych na posiedzenie członków komisji i stwierdziła quorum. 

 

Ad.2 

Przewodnicząca komisji Klaudia Pach-Gomulnicka przechodzimy do głosowania. Kto z 

Państwa jest za przyjęciem protokołu? Za głosowało 4 radnych, 1 radny wstrzymał się od 

głosu. Głosowało 5 radnych. 

 

Ad.3 

 Komisja rozpoczęła posiedzenie w związku z:  

a. ponowną skargą pana L. I. na Dyrektora OPS w Głuchołazach.  

b. skargą pana B. N. na Dyrektora OPS w Głuchołazach. 

c. wnioskiem mieszkańca Gliwic panem D. B koordynatorem ogólnopolskiego projektu  

    Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0 - o podjęcie uchwały przez Radę Miejską               

    w Głuchołazach ws. realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w mieście  

    Głuchołazy.     
  

  

Na Posiedzeniu Komisji obecny był Sekretarz Miasta Pan Piotr Wierzbicki oraz panie: 

Dyrektor OPS Katarzyna Łojko, Z-ca Dyrektora OPS Katarzyna Krzętowska-Zapała i 

mieszkaniec Głuchołaz Pan L. I. 

W związku ze skargami Sekretarz Miasta Pan Piotr Wierzbicki omówił ustawę o samorządzie 

gminnym oraz Kodeks postępowania administracyjnego również w oparciu o 
Samorządowe kolegium odwoławcze. 

W dyskusji udział wzięli Radni: K. Pach-Gomulnicka, P. Szpak, Sz. Biliński, L. Stadnik,       

B. Stychno, głos zabrał mieszkaniec Głuchołaz Pan L. I. 

 

Ad.3 a. 

Komisja ponownie podjęła temat w sprawie ponownej skargi pana L. I. na Dyrektora OPS w 

Głuchołazach. 

Przewodnicząca Komisji Klaudia Pach Gomulnicka udzieliła głosu Panu L. I, który odniósł 

się do skargi i wniosku z poprzedniego Posiedzenia Komisji. 

Skarga została ponownie szczegółowo przeanalizowana i w związku z tym, że nie ma 

żadnych nowych okoliczności Komisja podtrzymuje poprzednie stanowisko uznając skargę za 

bezzasadną, oraz odnosząc się do braku podstawy prawnej - stwierdza, że w Uchwale Rady 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85dowe_kolegium_odwo%C5%82awcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorz%C4%85dowe_kolegium_odwo%C5%82awcze


Miejskiej w Głuchołazach XXIV/238/20 z dn. 24.06.2020 r. dotyczącej skargi podane zostały 

podstawy prawne. 

 

Przewodnicząca Komisji Klaudia Pach Gomulnicka – przechodzimy do głosowania. Kto        

z Państwa Radnych jest za uznaniem skargi za bezzasadną? Radni głosowali: 4 Radnych 

głosowało za,   1 Radny wstrzymał się od głosu, głosowało 5 Radnych. 

 

Ad.3 b. 

W związku ze skargą pana B. N. z dnia 1 lipca 2020 r. na Dyrektora OPS w Głuchołazach 

Komisja w części dotyczącej zarzutu opuszczenia miejsca pracy przez Panią Dyrektor OPS w 

Głuchołazach uznała za bezzasadną w związku z tym, iż fakt taki nie miał miejsca,   

skargę w części dotyczącej nieterminowego załatwienia sprawy zakwalifikowanej jako 

ponaglenie, o którym mowa w art. 37 kpa. przekazano do Dyrektora OPS w 

Głuchołazach, która następnie została wraz z aktami sprawy przesłana do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Opolu.  

Dyrektor OPS Katarzyna Łojko przedstawiając historię sprawy stwierdziła, że w otrzymanej 

korespondencji – SKO po rozpoznaniu sprawy w trybie pilnym w postanowieniu stwierdza, 

że Dyrektor OPS nie dopuścił się bezczynności. 

W związku z powyższym, również w tej części Komisja uznała skargę za bezzasadną. 

 

Przewodnicząca Komisji Klaudia Pach Gomulnicka – przechodzimy do głosowania. Kto        

z Państwa Radnych jest za uznaniem skargi za bezzasadną? Za jednogłośnie głosowało 

5 radnych. 

 

Ad.3 c. 

Komisja stwierdziła, że wniosek należy uznać za zasadny z uwagi na słuszność postulatów w 

nim przedstawionych oraz istotną wagę tematyki obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Przewodnicząca Komisji Klaudia Pach-Gomulnicka – przechodzimy do głosowania.  

Kto z Państwa Radnych jest za uznaniem Wniosku? Za jednogłośnie głosowało 5 radnych. 

 

 

 

Ad.4 

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. 

Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

Protokołował:                              Przewodniczyła: 

 

Krzysztof Śreniawa               Klaudia Pach-Gomulnicka 

 


