
1 

 

Protokół 

Ad 1) Z piątego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się 18 czerwca 2020 r. 

o godz. 8:00 w Sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu 

uczestniczyło 3 członków, na statutowy skład 5 (nieobecni był: p. Waldemar Kalina oraz p. Piotr Blach). 

W związku z powyższym, Komisja uzyskała quorum do podejmowania decyzji oraz wniosków. Ponadto 

w posiedzeniu wzięli udział: p. P. Pośpiech – Sekretarz Gminy Łubniany oraz p. A. Szałatkiewicz – 

młodszy referent. 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji, p. Deinert, przywitał wszystkich zebranych oraz 

odczytał proponowany porządek obrad (Zał. Nr 2). Wobec braku pytań oraz wniosków porządek obrad 

został poddany pod głosowanie, w wyniku którego zagłosowano 3 głosami „za” przyjęciem porządku 

obrad.  

Ad 2) Przewodniczący Komisji, zaznaczył, iż w dniu 24 marca 2020 r., wpłynęła do Urzędu Gminy 

petycja (Zał. Nr 3), od Koalicji Polska Wolna od 5G oraz przytoczył jej treść. Następnie oddał głos 

Sekretarzowi Gminy. P. Pośpiech poinformował, iż zgodnie z przedstawionym projektem uchwały (Zał. 

Nr 4) proponuje, aby nie uwzględnić tej petycji. Uzasadniając to stanowisko, zaznaczył, iż nie zgodnym 

z ustawą o petycjach, jest wydawanie bezpośrednich poleceń organowi, który został demokratycznie 

wybrany. Ponadto, wprowadzenie 5G w skali kraju, nie leży w kompetencji Rady Gminy, ponieważ 

gdyby w przyszłości, na szczeblu centralnym weszła w życie ustawa wyrażająca zgodę na takie 

działania, Rada Gminy będzie musiała pracować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.  

P. Żelasko zaznaczył, iż otrzymano z uczelni Gliwickiej, opracowanie technologii 5G oraz sposób jej 

wdrażania, gdzie wykazano aby zmniejszyć moc nadajników ale zagęścić całą sieć. Takie rozwiązanie 

byłoby korzystniejsze dla mieszkańców, ze względu na mniejsze oddziaływanie pola magnetycznego.  

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Komisji, przeszedł do głosowania. 

W wyniku którego, 3 głosami „za” przyjęto projekt uchwały. 

Ad 3) Następnie Przewodniczący Komisji, przeszedł do petycji, która wpłynęła do Urzędu Gminy 

w dniu 3 kwietnia 2020 r. od p. R.S, oraz przytoczył jej treść (Zał. Nr 5). Kolejno oddał głos 

Sekretarzowi Gminy. P. Pośpiech poinformował zebranych, iż zgodnie z przedstawionym Komisji 

projektem uchwały (Zał. Nr 6), proponuje się nieuwzględnienie petycji. Uzasadniając, zaznaczył, że 

w kwestii punktów finansowych, Rada Gminy podjęła uchwałę 4 maja br. w sprawie zwolnień oraz 

przesunięć terminów spłat na podstawie ustawy COVID. Zakres petycji jest daleko idący, ponieważ 

zwolnienie wszystkich mieszkańców od podatku od nieruchomości a następnie odroczenie płatności 

o 6 miesięcy pozostałych podatków, pozbawiłoby Gminę źródła dochodów podatkowych. Wskazane 

w petycji kwestie regulują ustawy wyższego rzędu. P. Pośpiech dodał również, iż według ustawy 

samorządzie gminnym, jednym z dochodów gminy jest podatek lokalny, który służy wykonywaniu 
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zadań publicznych. Najgorszym przypadkiem, co dyskwalifikuje organy zarządzające jednostką, jest 

brak możliwości realizacji zadań własnych. Odnosząc się do punktu 2,3 oraz 5 petycji, p. Pośpiech 

zaznaczył, że w naszej Gminie nie są pobierane opłaty.  

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Komisji, przeszedł do głosowania. 

W wyniku którego, 3 głosami „za” przyjęto projekt uchwały. 

Ad 4) W tym punkcie, Przewodniczący Komisji przedstawił zebranych petycję (Zał. Nr 7), która 

wpłynęła do Urzędu Gminy 1 czerwca 2020 r. od p. R. Sutor, która wyraziła zgodę na publikację swoich 

danych osobowych. Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy, który zgodnie z przedstawionym projektem 

uchwały (Zał. Nr 8), rekomenduje aby nie uwzględnić petycji. Argumentując stanowisko, zaznaczył, 

dzieci uczące się w ramach edukacji zdalnej otrzymały pomoc rzeczową w postaci laptopów, jeszcze 

przed otrzymaniem petycji. P. Pośpiech dodał, iż w ramach programu „zdalna szkoła”, gdzie wszystkie 

samorządy w sposób wyliczony miały zapewnione środki na zakup laptopów, udało się w pełni wykonać 

zapotrzebowanie. W sumie zakupiono 49 laptopów dla szkół, które będą wypożyczać sprzęt 

potrzebującym dzieciom. Dodatkowo z fundacji „Orange” Gmina otrzymała 39 kompletów nowych 

laptopów wraz z ruterem oraz kartą sim. Otrzymany sprzęt został przekazany na własność dla rodzin 

najbardziej potrzebujących. P. Pośpiech zaznaczył, że lista rodzin najbardziej potrzebujących została 

zgłoszona przez dyrektorów szkół a następnie została zweryfikowana przez GOPS. Wobec tego, punkt 

dotyczący udzielenia pomocy rzeczowej uczniom podczas pracy zdalnej, został już wykonany. 

W przypadku punktu dotyczącego utworzenia miejsc oraz pomieszczeń na odzież dla osób 

potrzebujących, p. Sekretarz poinformował, iż tym zakresem zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz Caritas. Ponadto można uznać tę część petycji za bezzasadną z uwagi na małą 

efektywność takich działań oraz funkcjonowanie bardziej wyspecjalizowanych służb w gminie.  

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Komisji, przeszedł do głosowania. 

W wyniku którego, 3 głosami „za” przyjęto projekt uchwały. 

Ad 5)  P. Pośpiech poinformował zebranych o planowanej absolutoryjnej sesji Rady Gminy, która 

odbędzie się w Łubniańskim Ośrodku Kultury.  

Ad 6) Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji 

zakończył posiedzenie Komisji o godz. 8:35. 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności 

Nr 2 – Porządek obrad 

Nr 3 –Petycja dotycząca ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem z dnia 24 marca 2020 

r. 
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Nr 4 - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem 

Nr 5 – Petycja dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy 

antykryzysowej”) z dnia 3 kwietnia 2020 

Nr 6 - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego 

(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”) 

Nr 7 - Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 1 czerwca 2020 r.  

Nr 8 – Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Krzysztof Deinert 

 

Protokołowała 

Anna Szałatkiewicz 


