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Protokół 

Z czwartego posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji obytego w dniach 16 – 17 stycznia 2020 r. 

W dniu 16 stycznia 2020 r. o godzinie 14:00 w Sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą 

obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków, na statutowy skład 5 (Zał. Nr 1), wobec czego 

komisja uzyskała kworum do podejmowania decyzji oraz wniosków. Z ramienia Urzędu Gminy, w 

posiedzeniu uczestniczył Sekretarz Gminy – p. Piotr Pośpiech oraz p. Anna Szałatkiewicz – Młodszy 

referent. 

Ad 1) Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji przywitał zebranych oraz przytoczył 

proponowany porządek obrad. Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Komisji oddał głos 

p. Sekretarzowi.  

Ad 2)  P. Pośpiech poinformował, iż w dniu 2 grudnia 2019 r., wpłynęła do Urzędu Gminy petycja, od 

p. Sutor, która wyraziła zgodę na publikację swoich danych osobowych. W dniu 9 grudnia petycja 

została przekazana do właściwej komisji. Po analizie punktów poruszonych w petycji, uznano za 

właściwe do rozpatrzenia jedynie punkt dotyczący darmowych miejsc parkingowych oraz o zachowaniu 

cen sprzedawanych produktów żywnościowych w szpitalach na poziomie nie wyższym, niż ceny 

detaliczne w sklepie. P. Sekretarz dodał również, iż pozostałe punkty (2-11), dotyczą prawa 

powszechnie obowiązującego tj. prawa podatkowego, administracyjnego, ustawy medialnej, wobec 

czego nie są one właściwe do rozpatrzenia przez Radę Gminy. W związku z tym, Przewodniczący 

Komisji 2 stycznia 2020 r. przekazał w części wspomniane punkty do kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, jako właściwego do rozpatrzenia.  

Kolejno członkowie Komisji Skarg, wniosków i petycji zapoznali się z treścią petycji. 

P. Pośpiech dodał, iż Gmina Łubniany, nie posiada odpłatnych miejsc parkingowych, wobec czego 

petycja w tym zakresie jest bezzasadna. W przypadku utrzymania cen sprzedawanych produktów 

żywnościowych w szpitalach na poziomie nie wyższym niż w sklepach, petycja również jest 

bezzasadna, gdyż w Gminie Łubniany nie funkcjonuje żaden szpital. Gmina Łubniany, jest jednak 

organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jednak podmiot 

ten prowadzi jedynie działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.  

Ad 3)  P. Sekretarz, odnosząc się do petycji, która wpłynęła od p. Sutor w dniu 6 grudnia 2019 r., 

poinformował zebranych, iż punkt 1 dotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie 

i oznaczenie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować, oraz punkt 2 dotyczy, poparcia w formie 

uchwały Rady Gminy petycji wniesionej do Konferencji Episkopatu Polski, w sprawie pełnej 

Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. P. Sekretarz zaznaczył, iż tak jak w przypadku pierwszej 

petycji, wszystkie miejsca parkingowe w naszej gminie są nieodpłatne, wobec czego petycja w tym 

zakresie jest bezprzedmiotowa. P. Pospiech dodał, iż wobec obowiązujących przepisów oznacza się 
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miejsca parkingowe płatne, a nie nieodpłatne. Odnosząc się do punktu drugiego, p. Sekretarz, przytoczył 

treść jednego z proroctwa dla Świata i Polski według Marii, Michaliny i Magdaleny. 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji zarządził przerwę w posiedzeniu Komisji, oraz 

wyznaczył kolejny termin na dzień 17 stycznia 2020 r. o godzinie 8:30, w celu sporządzenia projektów 

uchwał.  

W dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 8:30 wznowiono posiedzenie Komisji Skrag, wniosków i petycji. 

Zgodnie z listą obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków, na statutowy skład 5 (nieobecny 

p. Blach), wobec czego komisja uzyskała kworum do podejmowania decyzji oraz wniosków. Z ramienia 

Urzędu Gminy, w posiedzeniu uczestniczył p. Piestrak – Zastępca Wójta Gminy Łubniany, p. Pośpiech 

– Sekretarz Gminy Łubniany oraz p. Anna Szałatkiewicz – młodszy referent. 

P. Sekretarz Gminy Łubniany, przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej nieodpłatnych miejsc parkingowych oraz cen produktów żywnościowych sprzedawanych 

w szpitalach. Przedstawiając uzasadnienie projektu uchwały, P. Sekretarz poinformował, iż Komisja 

Skarg, wniosków i petycji rekomenduje Radzie Gminy, aby nie uwzględniać treści petycji. Na terenie 

Gminy Łubniany wszystkie miejsca parkingowe przy obiektach takich jak: kościoły, cmentarze, ośrodki 

zdrowia itp., są bezpłatne. W zakresie utrzymania cen produktów żywnościowych w szpitalach 

informuje się, iż na terenie Gminy Łubniany, nie funkcjonuje żaden szpital. 

Wobec braku pytań oraz wniosków, przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji przeszedł do 

głosowania. Komisja zagłosowała jednogłośnie 4 głosami „za” przyjęciem uchwały. 

Następnie P. Pospiech, przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej miejsc parkingowych oraz poparcia dla petycji wniesionej do Konferencji Episkopatu Polski. 

Zaznaczył, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały, do punktu 1, dotyczącego zmiany prawa 

miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Łubniany miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz 

z wyznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowych z dopiskiem bezpłatny, uznaje się petycję za 

bezprzedmiotową, gdyż Gmina Łubniany nie posiada odpłatnych miejsc parkingowych. Do punktu 2, 

dotyczącego poparcia w formie uchwały Rady Gminy, skierowanej do Konferencji Episkopatu Polskim 

o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, uznaje się, iż Gmina zgodnie 

z kompetencjami oraz zadaniami publicznymi, ma obowiązek wykonywania usług publicznych na rzecz 

mieszkańców, bez względu na ich przynależność etniczną, wyznanie lub poglądy polityczne. Wobec 

tego, Rada Gminy Łubniany nie będzie wykazywała zaangażowania w procesy religijne żadnego 

z wyznań. Komisja rekomenduje więc, Radzie Gminy, aby nie uwzględniać treści petycji.  

Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji podjęła projekt 

uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.  

Ad 4) W tym punkcie nie było pytań oraz wniosków.  
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Ad 5) Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji, p. Deinert, podziękował wszystkim za 

przybycie, oraz zakończył posiedzenie o godzinie 8:45. 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności 

Nr 2 – Porządek obrad 

Nr 3 – Petycja p. Sutor z dnia 2 grudnia 2019 r. 

Nr 4 – Petycja p. Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. 

Nr 5 – Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nieodpłatnych miejsc parkingowych 

oraz cen produktów żywnościowych sprzedawanych w szpitalach 

Nr 6 – Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej miejsc parkingowych oraz poparcia 

dla petycji wniesionej do Konferencji Episkopatu Polski 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji 

Skarg, wniosków i petycji 

 

Krzysztof Deinert 

 

Protokołowała: 

Anna Szałatkiewicz 


