
    Protokół z posiedzenia komisji 

Skarg, wniosków i petycji 

 z  14 kwietnia 2021 r.    

             ================================================================================== 

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z planem 

pracy Komisji 

Temat pracy komisji: 1.Rozpatrzenie Petycji ws. poparcia Rządu Tymczasowego (DU-

RM.0005.3.2021) 

2. Rozpatrzenie Skargi na Publiczne Przedszkole nr 1 w Czeladzi (DU-RM.1510.2.2021) 

Prowadzący obrady: Jarosław Deleska - przewodniczący komisji. 

Czas trwania posiedzenia: 0:11 (15:00 do 15:11) 

Frekwencja Radnych: 

Dariusz Pietrzykowski 

Barbara Strzelecka 

 

Nieobecni: 

Patrycja Juszczyk 

 

Pozostałe osoby: 

Tomasz Wójkowski- Radca Prawny 

Elżbieta Bazańska-Wolska- Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej 

Ustalenia i Rozstrzygnięcia: 

Projekt Nr 42 w sprawie przekazania petycji 

Projekt Nr 41 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez 

dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Czeladzi 

J.Deleska- Witam państwa na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Witam 

zaproszonych gości, witam panią naczelnik, witam pana mecenasa, witam Radnych. Na podstawie 

ilości zalogowanych osób na platformie stwierdzam niezbędne kworum do podejmowania 

prawomocnych uchwał i opinii. Tematem dzisiejszego spotkania w pierwszym punkcie jest 

rozpatrzenie petycji dotyczącej poparcia Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego 

Komitetu Konstytucyjnego, punkt drugi rozpatrzenie skargi wniesionej przez Pana Tymona Radzika 

działającego w imieniu Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji na nienależyte wykonywanie 

swoich zadań przez dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Czeladzi. Punkt 3  sprawy bieżące. 

Proszę Radnych o przegłosowanie porządku obrad. 

Głosowanie: 

za-3 

przeciw- 0 



wstrz-0 

ilość członków komisji:4 

ilość członków komisji podczas głosowania:3 

J.Deleska- Stwierdzam, że Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia.  Przechodzimy 

do punktu 1 do rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Tymczasowej Rady Stanu Narodu 

Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.  Materiały na dzisiejszą komisję zostały 

przesłane drogą mailową, mniemam, że Radni się zapoznali, nie będę odczytywał treści petycji.  

Bardzo proszę pana mecenasa Tomasza Wójkowskiego o przedstawienie opinii prawnej dotyczącej 

przedmiotowej petycji. 

T.Wójkowski-  jeżeli chodzi o petycję skierowaną do Rady Miasta w Czeladzi, wyraziłem swoje 

zdanie w pisemnej opinii przygotowanej na zlecenie pana przewodniczącego. W mojej ocenie 

sprawy, która ta petycja porusza nie leżą w kompetencji Rady Miejskiej jako organu jednostki 

samorządu terytorialnego. W związku z powyższym podobnie jak miało to miejsce w innych 

przypadkach  Rada powinna podjąć uchwałę o przekazaniu petycji właściwemu organowi co też 

rekomenduję Państwu jako właściwą ścieżkę postępowania. Uważam, że zgodnie z ustawą o 

petycjach taki tryb postępowania powinien zostać przyjęty. 

J.Deleska- Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby coś dodać w tej sprawie?  

Rzeczywiście tak jak w poprzednich rozpatrywanych petycjach, sprawa poruszona w tej petycji 

przekracza kompetencje Rady gminy zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. Tak 

jak pan mecenas proponuje, również proponuje przegłosować projekt uchwały Rady Miejskiej w 

Czeladzi przekazujący petycję do Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Odczytanie projektu 

uchwały. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały rekomendującej Radzie Miasta 

przekazania petycji do Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Proszę członków komisji o 

przegłosowanie projektu uchwały. 

Głosowanie: 

za-3 

przeciw- 0 

wstrz-0 

ilość członków komisji:4 

ilość członków komisji podczas głosowania:3 

Opinia pozytywna 

J.Deleska- Stwierdzam, że 3 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Nikt nie był 

przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu. Przechodzimy do punktu drugiego rozpatrzenia skargi 

wniesionej przez Pana Tymona Radzika działającego w imieniu Centrum Cyfrowego Wsparcia 



Edukacji na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 

w Czeladzi. Treść tej skargi radnym jest znana. Proszę panią naczelnik o ustosunkowanie się do 

wniesionej skargi. 

E.Bazańska- Wolska- skargę wniósł pan Tymon Radzik prezes zarządu Centrum Cyfrowego 

Wsparcia Edukacji na nienależyte wykonywanie swoich zadań przez dyrektora Przedszkola 

Publicznego nr 1 w Czeladzi. Podstawą skargi jest to, że dyrektor nie zapewnia elektronicznej 

skrzynki podawczej na platformie ePUAP mimo, że jest to podmiot ustawowo publiczny 

zobowiązany do posiadania takiej skrzynki i jej obsługiwania. My jako wydział zwróciliśmy się z 

pismem do Pani dyrektor Ewy Ruleckiej, otrzymaliśmy informację zwrotną, w której Pani 

poinformowała nas, że jej zdaniem skarga ta nie ma żadnego uzasadnienia,  że posiada adres 

skrzynki i przesłała jako dowód ostatnią korespondencję, którą przez tą skrzynkę uzyskała. 

Pozwoliliśmy sobie oczywiście w porozumieniu z panem mecenasem przygotować projekt uchwały 

i prosić państwa o uznanie tej skargi za bezzasadną. 

J.Deleska- czy ktoś z Państwa Radnych ma coś do dodania w tej sprawie. Sprawdziłem tą 

informację na stronie internetowej epuap.gov.pl, Istnieje elektroniczna skrzynka podawcza pod 

numerem 17415, która jest przyporządkowana do PP 1 w Czeladzi, w związku z czym uznaje, że  

jeżeli istnieje ta elektroniczna skrzynka podawcza i  mamy zapewnienie Pani naczelnik, że ona 

istniała dużo wcześniej przed wniesieniem skargi, proponuje przejść do głosowania nad projektem 

uchwały dotyczącej tej skargi . Odczytanie projektu uchwały. 

Głosowanie: 

za-3 

przeciw- 0 

wstrz-0 

ilość członków komisji:4 

ilość członków komisji podczas głosowania:3 

J.Deleska- Stwierdzam, że 3 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Nikt nie wstrzymał się od 

głosu, nikt nie był przeciwny. Czy są jakieś sprawy bieżące? W związku z wyczerpaniem porządku 

obrad  zamykam posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Protokołowała             Przewodniczący 

 

Jarosław Deleska 

Milena Kubasik- Janicka                      

 

 



Data napisania protokołu :.19.04.2021 

Data podpisania protokołu :.............................. 

Data przekazania protokołu do BIP : …........... 

 

 

 

 


