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Przewodniczący Komisji      Hrubieszów, 11.02.2020 r. 

Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

 

        

        

       Pani Anna Naja  

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

       w Hrubieszowie  

 

 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) przedkładam w załączaniu sprawozdanie  

z działalności Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok. 

 

        Przewodniczący Komisji 

            /-/ Ryszard Wiech 
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Sprawozdanie z działalności 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Hrubieszowie VIII kadencji 

została powołana uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie 

osobowym: 

1.  Ryszard Wiech - Przewodniczący 

2.  Barbara Wierzchowska - Członek    

3.  Marian Cisło - Członek 

4.  Jan Szulakiewicz - Członek. 

 Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) komisję skarg, wniosków i petycji powołuje rada gminy  

w celu rozpatrywania skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

wniosków i petycji składanych przez obywateli.  

 Zgodnie z § 61 ust. 1 Statutu  Gminy Miejskiej Hrubieszów, stanowiącego załącznik 

do uchwały Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 października 2018 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  

z 2018 r. poz. 5504 i 5683) do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy analiza  

i opiniowanie skierowanych do Rady: 

1) skarg na działalność Burmistrza Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych; 

2) wniosków; 

3) petycji składanych przez obywateli. 

 Plan pracy Komisji na 2019 rok określał załącznik nr 4 do uchwały nr III/15/2019  

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy 

stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2019. 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 9 posiedzeń podczas których: 

1) rozpatrzyła wniosek Fundacji Wolni Obywatele RP o likwidację nazwy ulicy 

Stanisława Basaja „Rysia” w Hrubieszowie; 

2) przeprowadziła postępowania wyjaśniające dotyczące skarg, które wpłynęły do Rady 

Miejskiej: 

a) na działalność Burmistrza, złożoną przez mieszkańców ul. Jatkowej, 

b) na działalność Burmistrza złożoną przez Zarząd Spółdzielni Socjalnej „Sperare”; 

c) na działalność Kierownika Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie złożoną przez 

mieszkańca; 
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d) na bezczynność celową miejscowych władz, która wpłynęła z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych do którego skierował ja mieszkaniec; 

3) rozpatrzyła wniosek który wpłynął od mieszkańców ul. Storczykowej; 

4) rozpatrzyła pismo które wpłynęło od CBA wraz z anonimem dotyczącym 

nieprawidłowego sprawowania kontroli przez Burmistrza Miasta; 

5) rozpatrzyła petycję dotyczącą wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów złożoną przez CASUS NOSTER Kancelarię Radcy Prawnego. 

 Prowadząc postępowania wyjaśniające Komisja dokonała oględzin budynku oraz ulicy 

których dotyczyły skargi (ul. Jatkowa i ul. Szeroka).  

 Rozpatrując wniosek Fundacji Wolni Obywatele RP o likwidację nazwy ulicy 

Stanisława Basaja „Rysia” w Hrubieszowie Komisja zajęła stanowisko w sprawie jego 

odrzucenia.  

 Komisja uznała za bezzasadne skargi: 

a) na działalność Burmistrza, złożoną przez mieszkańców ul. Jatkowej; 

b) na działalność Burmistrza złożoną przez Zarząd Spółdzielni Socjalnej „Sperare”; 

c) na działalność Kierownika Miejskiej Służby Drogowej w Hrubieszowie. 

 Rozpatrując skargę mieszkańca na bezczynność celową miejscowych władz przez 

mieszkańca, która wpłynęła od MSWiA Komisja uznała ją za wniosek dotyczący 

bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na ul. Szerokiej, który został przekazany 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

 Rozpatrując wniosek który wpłynął od mieszkańców ul. Storczykowej Komisja zajęła 

stanowisko, że ze względu na toczące się postępowanie odwoławcze nie jest władna do jego 

rozstrzygnięcia. 

 Rozpatrując pismo które wpłynęło od CBA wraz z anonimem dotyczącym 

nieprawidłowego sprawowania kontroli przez Burmistrza Miasta Komisja sporządziła 

odpowiedź, w której stwierdziła, że: 

1)  nie ma uprawnień do kontroli PGKiM ponieważ jest to spółka prawa handlowego; 

2)  nie jest władna zajmować się sprawami pracowniczymi w PGKiM ponieważ jest to 

kompetencja sądów pracy. 

3)  projekt dotyczący fotowoltaiki został zakończony i rozliczony, a jego kontrola należy 

do kompetencji Komisji Rewizyjnej RM i w związku z tym należy jej przesłać ten wniosek.  

   Rozpatrując petycję dotyczącą wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów złożoną przez CASUS NOSTER Kancelarię Radcy Prawnego Komisja uznała ją za 

bezzasadną. 
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 Członkowie Komisji wzięli ponadto udział w 4 posiedzeniach wspólnych komisji 

stałych.  

 Tematyka posiedzeń wspólnych komisji stałych obejmowała: 

1)  rozpatrzenie wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP w sprawie zmiany nazwy ulicy 

Stanisława Basaja „Rysia” w Hrubieszowie; 

2)  debatę nad raportem Burmistrza Miasta o stanie gminy; 

3)  rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta wotum zaufania; 

4)  rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu; 

5)  zapoznanie się z treścią Zarządzenia Nr 187/2019 Burmistrza Miasta Hrubieszowa  

z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.  

Wniosek Fundacji Wolni Obywatele RP w sprawie zmiany nazwy ulicy Stanisława 

Basaja „Rysia” w Hrubieszowie został zaopiniowany negatywnie. 

Projekty uchwał w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania oraz  

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu zostały 

zaopiniowane pozytywnie.  

Komisja zrealizowała plan pracy na rok 2019 z wyjątkiem zaopiniowania planu jej 

pracy, który został zrealizowany w styczniu 2020 r. stosownie do zapisu § 47 ust. 1 Statutu  

Gminy Miejskiej Hrubieszów.    

         Przewodniczący Komisji 

         /-/ Ryszard Wiech 

  

Hrubieszów, 11.02.2020 r. 


