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PROTOKÓŁ NR 19/5/2020 

posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w dniu 25 sierpnia 2020 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków              

i Petycji.  

Radni obecni na posiedzeniu (w tym w formie zdalnej): jak w załączonej do protokołu liście obecności. 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również: 

Pan  Wojciech Czerwiec – Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza, 

Pani R. K.*  – mieszkanka Sandomierza.   

 

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Pani Renata Kraska, powitała wszystkich 

obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła 

posiedzenie. 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca odczytała porządek obrad  i poprosiła o jego przyjęcie: 

PORZĄDEK OBRAD:  

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi pani R. P.-K.* na 

działania Burmistrza Miasta Sandomierza.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na 

działania Burmistrza Miasta Sandomierza. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie petycji Pani R.S.* w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”). 
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6. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przegłosowano jednomyślnie: 4 głosy „ZA” (nieobecna Pani Agnieszka Frańczak 

– Szczepanek), 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.  

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi pani R. P.-

K.* na działania Burmistrza Miasta Sandomierza.  

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt uchwały i zapytała, czy któryś z członków Komisji 

chce zabrać głos w jego przedmiocie. Wobec braku uwag Komisja przystąpiła do głosowania nad 

projektem uchwały (do uczestników posiedzenia dołączyła Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek):       

3 głosy „ZA”, 1 głos „PRZECIW”, 1 głos „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Projekt uchwały przegłosowany 

został pozytywnie. 

Ad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej 

skargi na działania Burmistrza Miasta Sandomierza.  

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt uchwały i zapytała, czy ktoś z członków Komisji 

chce zabrać głos w jego przedmiocie. Pani Renata Kraska przypomniała, iż polskie ustawodawstwo 

przewiduje wprost pozostawienie skargi anonimowej bez rozpoznania.  Zgodnie bowiem z § 8 ust.1 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania             

i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 5, Nr 46), wydanym na podstawie art. 226 

Kodeksu postępowania administracyjnego, "skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska 

(nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania". Wobec braku zastrzeżeń co do 

projektu uchwały, Komisja przystąpiła do głosowania: 4 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 1 głos 

„WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Projekt uchwały zaopiniowany został pozytywnie. 

Ad. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie petycji Pani R.S.* w zakresie zmiany przepisów 

prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”). 

Przewodnicząca Komisji odczytała projekt uchwały wskazując przy tym na podstawę 

częściowego przekazania petycji do rozpoznania Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Pani Renata 

Kraska zapytała, czy ktoś z członków Komisji chce zabrać głos w przedmiocie przedstawionego 

projektu. Wobec braku uwag Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały: 4 głosy 

„ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 1 głos „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Projekt uchwały zaopiniowany został 

pozytywnie. 
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Ad. 6.  Sprawy różne, wnioski Komisji. 

Z obrad Komisji wyłączyła się Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała zebranych o pismach, które wpłynęły do biura Rady 

Miasta Sandomierza w okresie od ostatniego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,             

tj. w okresie od 16 czerwca 2020 r., a skierowanych wg. właściwości merytorycznej pod jej obrady: 

1. odpis postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sygn. akt II 

SA/Ke 515/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w przedmiocie rozpatrzenia skargi Pani R. K.* na 

działalność Burmistrza Miasta Sandomierza – skarga została odrzucona; 

2. kserokopii protokołu oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej 

w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu przez pracowników 

Wieloosobowego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego       

w Sandomierzu, a przekazanych przez Burmistrza Miasta Sandomierza. Pani Renata 

Kraska przypomniała, iż dokumenty te zostały przekazane radnym również w wersji 

elektronicznej pocztą mailową;  

3. pismach Pani R. K.* z dnia 17 i 30 czerwca 2020 r. przedłożonych w przedmiocie 

odzyskania przez Gminę Sandomierz nieruchomości znajdującej się przy ul. Opatowskiej 

3 (nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej obrębie 

Sandomierz Lewobrzeżny dz. Nr 1129, uregulowana w księdze wieczystej Nr ZD 3411, 

opisana w karcie inwentaryzacyjnej nr 648). 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że niezaprzeczalnym jest, iż to na skutek działań 

skarżącej Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał ostrzeżenie 

niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym      

w dziale III księgi wieczystej numer KI1S/00010354/2. Pani Renata Kraska zapytała, czy ktoś             

z obecnych chce zabrać głos w dyskusji. 

Pan Janusz Poński zapytał, czy znany jest aktualny stan sprawy: czy Burmistrz Miasta 

wystąpił o prawomocność decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak DAP-WPK-

727-1-310/2019/MSte (dalej: decyzja MAiC), czy Gmina zajęła stanowisko wobec skargi kasacyjnej 

Pani B. P.* oraz czy został złożony wniosek o wpis prawa własności w księdze wieczystej 

nieruchomości znajdującej się przy ul. Opatowskiej 3. Dodał, że sprawa powinna być traktowana 

priorytetowo i w tym celu być może zasadnym jest zatrudnienie do niej zewnętrznej obsługi prawnej. 

Wskazał, iż trudno na chwilę obecną przesądzać jaki będzie wyrok Sądu Najwyższego, ale może być 

on dla Gminy niekorzystny i wówczas istnieje poważne ryzyko utraty rzeczonej nieruchomości. 

Zasugerował, że również wobec radnych może zostać podniesiony zarzut bezczynności                       
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w przedmiotowej sprawie. Przypomniał, iż Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wystosował do 

Burmistrza Miasta pismo w podobnym brzmieniu. Radny Poński skierował do obecnego na 

posiedzeniu Pana Wojciecha Czerwca zapytanie, czy otrzymał odpowiedź Burmistrza na 

przedstawione zapytania. Przewodniczący Rady Miasta odpowiedział, że na chwilę obecną takiej 

odpowiedzi nie ma. Dodał, iż jest w posiadaniu jedynie opinii radcy prawnego, zgodnie z którą zajęcie 

stanowiska i odpowiedź na skargę kasacyjną jest uprawnieniem, nie zaś obowiązkiem. 

Przewodniczący Rady Miasta zgodził się ze stanowiskiem Pana Janusza Pońskiego, iż brak takiej 

odpowiedzi może skutkować podjęciem przez Sąd Najwyższy decyzji tylko w oparciu o tę skargę 

kasacyjną i w dalszej konsekwencji utratą nieruchomości.  Pan Poński podkreślił, iż w jego opinii brak 

stanowiska Gminy wobec skargi kasacyjnej jest dużym zaniedbaniem. Przewodnicząca Komisji 

wskazała, iż prawdopodobnie upłynął już termin do przedstawienia takiej odpowiedzi. Pan Janusz 

Poński wskazał na duży jego zdaniem niedosyt w przedmiocie podjętych działań w sprawie. Pani 

Kraska przychyliła się do takiego sformułowania dodając jednocześnie, iż w marcu br. Rada Miasta 

podjęła uchwałę uznającą bezzasadność skargi Pani R. K. * o analogicznej treści, jak ta będąca 

przedmiotem projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi pani R. P.-K.* na 

działania Burmistrza Miasta Sandomierza. Nadmieniła, iż w przedmiotowej sprawie była zasięgnięta 

opinia prawna i w oparciu o tę opinię, jak i opinię samej Komisji, wypracowany został projekt 

uchwały pozostawiający skargę bez rozpoznania. Pan Janusz Poński podniósł, iż podejmując w marcu 

wspomnianą uchwałę być może zakładano podjęcie stosownych działań w przedmiotowej sprawie. 

Tymczasem w opinii radnego, żadne działania nie zostały podjęte. Kontynuując wskazał, że inny 

podmiot znajdujący się w analogicznej sytuacji podjąłby działania ukierunkowane na odzyskanie 

nieruchomości. Podkreślił, że dotychczas z budżetu Gminy wyasygnowana została znaczna kwota na 

m.in. opłacenie zewnętrznej obsługi prawnej do prowadzenia tejże sprawy i na obecnym jej etapie 

bezczynność byłaby niezasadna.             

W przedmiocie pism Pani R. K.* wywiązała się dyskusja, w trakcie której sformułowane 

zostały następujące wnioski Komisji skierowane do Burmistrza Miasta Sandomierza:  

 a) ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności nieruchomości znajdującej się 

przy ul. Opatowskiej 3 (dalej: nieruchomość); 

b) wystąpienie o uzyskanie prawomocności decyzji z dnia 10 stycznia 2020 r.,                

tj. decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znak DAP-WPK-727-1-

310/2019/MSte (dalej: decyzja MAiC) w myśl której stwierdzono nieważność decyzji 

Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 127 z dnia 26 lutego 2014 r. znak DAP-

WPK.736.483.2014.Ich (stwierdzającej nieważność decyzji Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 

17 stycznia 1994 r. znak C.III-7223k(66)94, zgodnie z którą Gmina Sandomierz nabywała 

nieodpłatnie z mocy prawa prawo własności nieruchomości); 
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c) udzielenie członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informacji, czy Gmina 

zajęła stanowisko wobec skargi kasacyjnej Pani B. P.* złożonej w przedmiotowej sprawie. 

Jeśli nie, to jaki był (kiedy upłynął) termin na wniesienie przez Gminę Sandomierz 

odpowiedzi na skargę kasacyjną; 

d) zatrudnienie niezależnej obsługi prawnej do dalszego prowadzenia sprawy ustalenia 

podmiotu prawa własności nieruchomości.       

Przewodnicząca Komisji po zapoznaniu się z treścią w/w pism Pani R. K.* oraz 

przeprowadzeniu dyskusji w ich przedmiocie zgłosiła formalny wniosek o ponowne zagłosowanie        

i zaopiniowanie przez Komisję projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi 

pani R. P.-K.* na działania Burmistrza Miasta Sandomierza. Przewodnicząca Komisji podkreśliła, iż 

zasadnym jest wstrzymanie się z rozpatrywaniem skargi Pani R. K.* do czasu uzyskania odpowiedzi 

na sformułowane w powyższych wnioskach zapytania.  

Głosowanie w sprawie wniosku: 3 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów 

„WSTRZYMUJĘ SIĘ” (nieobecni podczas głosowania: Agnieszka Frańczak-Szczepanek oraz 

Sylwester Łatka). 

Głosowanie w sprawie pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez 

rozpoznania skargi pani R. P.-K.* na działania Burmistrza Miasta Sandomierza: 0 głosów „ZA”, 3 

głosy „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ” (nieobecni podczas głosowania: Agnieszka 

Frańczak-Szczepanek oraz Sylwester Łatka). Projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji.  

4. odczytano pismo znak NK.7031.33.2019.ALK NK.7031.34.2019.ALK z dnia 29. 06. 2020 

r. będące odpowiedzią na zapytanie skierowane do Burmistrza Miasta w przedmiocie 

zagadnień podniesionych w skardze anonimowej dotyczącej m. in. niewłaściwej realizacji 

zadań własnych Gminy. 

5. na zakończenie posiedzenia Komisji Przewodnicząca poinformowała, iż kilkoro 

sandomierskich radnych przesłało do Wojewody Świętokrzyskiego skargę na decyzję 

Przewodniczącego Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza   

w przedmiocie nieusprawiedliwienia ich nieobecności na posiedzeniach komisji oraz 

wypłaty diet w nieprawidłowej wysokości. Zgodnie z decyzją Wojewody, który uznał się 

za podmiot niewłaściwy w sprawie, skarga została przekazana do załatwienia Radzie 

Miasta Sandomierza. Przewodnicząca komisji dodała przy tym, iż po zasięgnięciu opinii 

prawnej sprawa ta nie będzie rozpatrywana przez Radę Miasta z uwagi na jej charakter. 

Przedmiotem skargi są bowiem roszczenia cywilnoprawne, a tym samym nie kwalifikuje 

się ona do załatwienia trybem administracyjnoprawnym.    
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Ad. 7. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji.                                                               

                                  

                                                                                                         Przewodnicząca Komisji                                               

                                                                                                       Skarg, Wniosków i Petycji       

                                         

                                                                                                                 Renata Kraska   

                                                             

Protokołowała: Magdalena Żukowska. 
Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu 

 

 

 

 

 

 
* Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.             

o dostępie do informacji publicznej - t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 

Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska – Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 

 

 


