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     Protokół Nr 6  

z posiedzenia Komisji Skarg , Wniosków i Petycji z dnia 30 sierpnia 2019 r.  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji zgodnie z załączona listą 

obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu.  

Komisja zapoznała się ze skargą, którą  w dniu 22 lipca 2019 r. przekazała do Urzędu Gminy 

Pabianice  według właściwości Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. Skarga p. 

********** na działanie organu wykonawczego gminy Pabianice w zakresie zawierania umów 

na usługę audytu wewnętrznego. Skarżąca zarzuca organowi wykonawczemu Gminy Pabianice 

zawieranie umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego poniżej progu zamówień 

publicznych tj. 30 000 Euro bez ogłoszeń na stronach BIP. 

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (data wpływu do Urzędu Gminy Pabianice 

22.07.2019 r. ) skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy stanowi zał. nr 2 do niniejszego 

protokołu.  

Przewodniczący Rady zadekretował pismo do Komisji Skarg i Wniosków Rady Gminy 

Pabianice, jednocześnie informując pismem z dnia 24.07.2019 znak SOR.3.19.2019 r. RIO, że 

sprawa będzie rozpatrywania po przerwie wakacyjnej Rady Gminy Pabianice – pierwsza sesja 

po przerwie zaplanowana na dzień  3 września 2019 r. zał. nr 3 do niniejszego  protokołu. 

Pismem z dnia 25.07 2019 r. znak SOR.0003.20.2019 r. zwrócił się również do  Wójta Gminy 

Pabianice o złożenie wyjaśnień do powyższej skargi. 

Pismo stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia zapoznała się z 

powyższą skargą.  

Zapoznała się wnikliwie z wyjaśnieniami złożonymi przez Wójta Gminy  w sprawie skargi.  

Wyjaśnienia złożone na piśmie przez Wójta Gminy (pismo z dnia 21.08.2019 r. znak FIN 

1511.1.2019) stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Komisja po rozpatrzeniu skargi postanowiła o przygotowaniu projektu uchwały na najbliższą 

sesję Rady Gminy, aby skargę P. ********** na działanie organu wykonawczego Gminy 

Pabianice w zakresie zawierania umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez 

ogłoszeń na stronach BIP Urzędu Gminy Pabianice uznać za niezasadną. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnienie stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.  

Komisja Skarg Wniosków i Petycji w dniu 30.08.2019 r. zapoznała się także ze skargą, która 

wpłynęła do Urzędu Gminy dnia 16 sierpnia 2019 r. - firmy „Kral” Sp. z o.o. z dnia 14 sierpnia 

2019 r. w sprawie sposobu opracowania dokumentacji przetargowej - specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych 

pn. 

1. „Rozbudowa drogi nr 108257E przez Szynkielew I na odcinku od zakrętu przy pos. 29 do 

drogi 

    krajowej 71” oraz 
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2. „Remont drogi gminnej nr 108280E w miejscowości Rydzyny Dolne”. 

Skarga stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.  

Komisja zapoznała się z: 

- odpowiedzią Wójta Gminy na skargę skierowaną do firmy KRAL co stanowi zał. nr 8 do 

niniejszego protokołu 

- pismem Wójta Gminy Pabianice z dnia 20.08.2019 r. skierowanym do Przewodniczącego 

Rady Gminy zawierającym szczegółowe wyjaśnienia na okoliczność złożonej skargi co 

stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu.   

Komisja po szczegółowym zapoznaniu się ze skargą oraz wyjaśnieniami Wójta Gminy 

postanowiła o przygotowaniu projektu uchwały na sesję Rady Gminy, aby  skargę firmy „Kral” 

Sp. z o.o. na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice w zakresie sposobu 

opracowania dokumentacji przetargowej - specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 

postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych uznać za niezasadną. 

 

Komisja za uzasadnienie do projektu uchwały przyjęła w całości wyjaśnienie Wójta Gminy na 

tę okoliczność .  

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodnicząca Komisji A. Marciniak nawiązała do złożonej skargi p. **********, którą 

Komisja rozpatrywała na posiedzeniu przed przerwą wakacyjną (wszystkie dane w protokole 

nr 5 z dnia 25.06.2019) na zarzut dot. braku odpowiedzi od Komisji Ochrony Środowiska i 

Rozwoju Rady Gminy. Przewodnicząca poinformowała, że w trakcie prac przygotowawczych 

do projektu uchwały w związku ze złożoną skargą zwrócona została uwaga, że skarga winna 

być przekazana do rozpatrzenia przez Wojewodę Łódzkiego, ponieważ zgodnie z art. 18b ust. 

1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j:. Dz. U. z 2019r. poz. 506) 

„rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; 

wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków 

i petycji”. Jak zatem wynika z powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie posiada w 

zakresie swoich właściwości uprawnień do  rozpatrzenia skargi na Komisję Ochrony 

Środowiska i Rozwoju, gdyż zarówno jedna jak i druga komisja stanowią integralną część Rady 

Gminy, a co za tym idzie, nie mogą one rozpatrywać skarg „na siebie”. 

   Zgodnie natomiast z art. 229 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego „jeżeli przepisy 

szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: rady gminy, rady powiatu 

i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 

Obrachunkowa. 

W tej sytuacji Przewodnicząca poinformowała, że zwróciła się do Przewodniczącego Rady 

Gminy o przekazanie skargi Pana ********** z dnia 03.06.2019 r. Panu Wojewodzie, co 

zostało uczynione.  

Pismo przekazane Wojewodzie Łódzkiego w powyższej sprawie stanowi zał. nr 11 do 

niniejszego protokołu.   

Ponadto Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Komisji Skarg, Wniosków wpłynęła 

kolejna skarga podpisana przez  p. ********** oraz innych mieszkańców zam. w Bychlewie, 

a także ulicach przylegających do miejscowości Bychlew w sumie 10 podpisów. Sprawa dot.  

- braku działań pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Gminy Pabianice w realizacji 

zadań do jakich wydział został powołany 
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- braku wyeliminowania smrodu z południowej części Gminy Pabianice przez unikanie 

zastosowania środków prawnych wobec właścicieli prowadzących działalności gospodarczą na 

posesji nr 5 i nr 12 we wsi Bychlew.  

Komisja ustaliła posiedzenie w tej sprawie na dzień 19.09.2019 r. o godz. 9:00 bez wysyłania 

powiadomień. Wszyscy członkowie wyrazili na powyższe swoją wolę.  

Na tym posiedzenie Komisji w dniu dzisiejszym zakończono.  

         Przewodnicząca  

        Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

         Anna Marciniak  

 

Protokołowała: 

Urszula Czerwonka  
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