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Protokół 

Ad 1) z szóstego posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i Petycji, które odbyło się 31 lipca 2020 r. 

o godz. 9:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z lista obecności w posiedzeniu 

uczestniczyło 3 członków, na statutowy skład 5 (Nieobecni byli: p. Piotr Blach oraz p. Bernadeta 

Drąg). 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 22 lipca 2020 r., do Urzędu Gminy wpłynęła 

skarga na działalność Wójta (Zał. Nr 3). Poinformował również, iż przedmiotowe pismo zostało 

przekazane członkom Komisji. Następnie p. Deinert poprosił o zabranie głosu p. Pośpiecha. 

P. Pośpiech poinformował, iż w związku z przekazaniem odwołania skarżącego do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego, zasadnym jest zawieszenie postępowania w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Wójta Gminy Łubniany do momentu rozpatrzenia odwołania przez Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze. 

  W związku z powyższym, Komisja Skarg, wniosków i petycji podjęła Uchwałę Nr 1/2020 

w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie skargi złożonej na Wójta Gminy Łubniany, 

pismem z dnia 20 lipca 2020 r., otrzymanym 22 lipca 2020 r. (Zał. Nr 3) 

 

Ad 3) W tym punkcie nie było wniosków oraz pytań. 

 

Ad 4) Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie oraz 

podziękował wszystkim za przybycie.  

 

 

Załączniki: 

Nr 1 – Listy obecności 

Nr 2 – Porządek obrad 

Nr 3 – Uchwała Nr 1/2020 Komisji Skarg, wniosków i petycji 
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Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

 

Krzysztof Deinert 

 

Protokołowała  

 

Anna Szałatkiewicz 


