
PROTOKÓŁ nr 37 

z posiedzenia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                                                               

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 18 października 2022 r. 

 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji oraz zaproszeni goście zgodnie z listą 

obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył 

i prowadził radny Kazimierz Staszewski – przewodniczący komisji, który powitał 

członków komisji oraz zaproszonych gości. 

 

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski odczytał porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów nr 35 i 36 z posiedzeń komisji. 

2. Rozpatrzenie skarg, wniosków i petycji, które wpłynęły do komisji. 

3. Sprawy różne. 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 1 Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski poinformował, że protokół 

nr 35 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został przesłany członkom 

komisji pocztą elektroniczną i zapytał czy są uwagi do protokołu? 

Nikt nie zgłosił uwag. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski poddał pod głosowanie przyjęcie 

protokołu: 3 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Protokół nr 35 

z posiedzenia komisji został przyjęty. 

 

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski poinformował, że protokół nr 36 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został przesłany członkom komisji 

pocztą elektroniczną i zapytał czy są uwagi do protokołu? 

Nikt nie zgłosił uwag. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski poddał pod głosowanie przyjęcie 

protokołu: 3 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Protokół nr 36 

z posiedzenia komisji został przyjęty. 

 

Ad. pkt 2 Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski przypomniał, że na 

poprzednich posiedzeniach komisja zajmowała się skargą pana M.Sz. z dnia 

28.08.2022 r. na Prezydenta Miasta Radomia, przekazaną według właściwości do 

Rady Miejskiej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodę 

Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Radomia oraz Kancelarię Prezydenta RP (cztery 

tożsame skargi wpłynęły do wymienionych organów). Przewodniczący poinformował, 

że komisja otrzymała odpowiedź prezydenta na wniosek komisji dotyczący skargi. 

Przewodniczący wyjaśnił, że z uwagi na fakt, że sprawa ponownie wraca do komisji 

zaprosił na posiedzenie komisji Skarżącego, aby mógł odnieść się do sprawy. 



Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski poprosił Skarżącego 

o przedstawienie swojego stanowiska.                                 

Skarżący powiedział, że podtrzymuje to co napisał w skargach. Wyjaśnił, że skargi nie 

były kierowane do Rady Miejskiej w Radomiu, tylko do innych organów, ponieważ 

wcześniej otrzymał już od Rady negatywną odpowiedź. Skarżący powiedział, że nie 

chodzi mu o merytoryczne rozpatrywanie sprawy, tylko o to, że organ nie może nie 

odpowiedzieć na wniosek aktem administracyjnym. Skarżący dodał, że oczekiwał 

wydania decyzji w sprawie wszczęcia bądź odmowy wszczęcia postępowania 

administracyjnego we wskazanej przez niego sprawie i tylko to jest przedmiotem jego 

skargi.                                                                      

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski zapytał Skarżącego czy w stosunku 

do jego poprzedniej skargi z dnia 20.11.2021 r. coś się zmieniło?           

Skarżący powiedział, że pierwsza skarga dotyczyła pierwszego wniosku, natomiast 

później składał jeszcze dwa wnioski, na które również nie otrzymał przewidzianej  

prawem odpowiedzi. Dodał, że sytuacja zmieniła się o tyle, że w tych pozostałych 

wnioskach było rozszerzenie pierwszego wniosku o zbadanie całości sprawy. 

Skarżący wyjaśnił, że pierwszy wniosek, którego dotyczyła pierwsza skarga uznana 

za bezzasadną dotyczył wyłącznie postępowania geodezyjno-kartograficznego. 

Ponieważ w międzyczasie wyszły jeszcze sprawy własnościowe i sprawy pozwoleń 

skierował jeszcze dwa wnioski do prezydenta, na które nie otrzymał odpowiedzi.   

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski poinformował, że w posiedzeniu 

komisji uczestniczy dyrektor Wydziału Geodezji. Zapytał Skarżącego czy ma jakieś 

uwagi do dyrektora odnośnie sprawy?              

Skarżący odpowiedział, że nie.                  

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski powiedział, że z dokumentacji 

przekazanej wraz z odpowiedzią na skargę wynika, że odpowiedzi były kierowane do 

Skarżącego i  były w nich zawarte szczegółowe wyjaśnienia. Przewodniczący zapytał 

czy ma rozumieć, że te odpowiedzi nie zadawalają Skarżącego i ponownie składa 

skargę w tym samym temacie?                            

Skarżący wyjaśnił, że nie traktuje tych odpowiedzi jak odpowiedzi, które spełniają 

wymogi kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności art. 61. Dodał, że 

chce być stroną z uprawnieniami, natomiast odpowiedzi dyrektora Wydziału Geodezji 

pozbawiają go statusu strony, a tym samym są wadliwe pod względem formalnym. 

Skarżący powiedział, że pisał cały czas do prezydenta i nie ma pretensji do dyrektora. 

Dodał, że dyrektor napisał to co napisał, a on przyjął to do wiadomości. Częściowo się 

z tym zgadza, częściowo nie, ale to nie jest przedmiotem jego skargi. Przedmiotem 

jego skargi jest tylko i wyłącznie brak prawidłowej reakcji organu jakim jest prezydent 

na jego trzy wnioski o wszczęcie postępowania.                  

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski zapytał członków komisji czy mają 

pytania do Skarżącego?                                            

W związku z brakiem pytań przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski 

podziękował Skarżącemu za złożone wyjaśnienia oraz poinformował go, że komisja 

po rozpatrzeniu sprawy przedstawi swoją decyzję Radzie Miejskiej, a ta podejmie 

uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi, która będzie ostatecznym stanowiskiem 



w sprawie.                  

Skarżący podziękował za wyjaśnienia, a następnie opuścił salę posiedzeń. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski powiedział, że po zapoznaniu się 

z dokumentacją w sprawie uważa, że zagadnienia poruszane we wnioskach 

Skarżącego powtarzają się, natomiast treść pytań jest inna. Zapytał mecenas Sylwii 

Zarachowicz-Woś czy w związku z tym komisja powinna traktować skargę jak skargę 

ponowioną czy rozpatrywać jako zupełnie nową skargę?               

Mecenas Sylwia Zarachowicz-Woś powiedziała, że należałoby to na nowo  

dokładnie przeanalizować i sprawdzić czy pierwsza skarga, która już była 

rozstrzygnięta uchwałą Rady Miejskiej dotyczyła tego samego przedmiotu.            

Kierownik Biura Kontroli Anna Ławida powiedziała, że pierwsza skarga dotyczyła 

braku wszczęcia postępowania.                            

Mecenas Sylwia Zarachowicz-Woś powiedziała, że w takim razie dotyczy tego 

samego przedmiotu i należy rozważyć czy tego nie zostawić bez rozpoznania. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski poprosił o odniesienie się do skargi 

dyrektora Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Radomiu.     

Dyrektor Wydziału Geodezji Łukasz Horwat powiedział, że Skarżący złożył 

ponaglenie w związku z bezczynnością prezydenta w przedmiotowej sprawie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uznało, że ponaglenie jest 

niezasadne. Następnie złożył skargę na bezczynność prezydenta do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę. Nie złożył natomiast skargi kasacyjnej 

do NSA. Dyrektor wydziału powiedział, że Skarżący złożył również pismo skarżące 

organ do Głównego Geodety Kraju. Pismo to zostało przekazane do Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, który 

nadzoruje prace geodezyjne i który uznał, że Wydział Geodezji, czyli pan prezydent 

tak naprawdę, dobrze stwierdził wskazując, że przepisy kpa nie podlegają pod prawo 

geodezyjne. Drugą kwestią jest to, że inwentaryzacji powykonawczej budynków 

i budowli nie składa właściciel nieruchomości, tylko uprawniony geodeta na zlecenie 

właściciela nieruchomości. To jest czynność materialno-techniczna przy której nie 

wydaje się decyzji administracyjnej, czyli albo spełnia warunki techniczne przyjęcia tej 

pracy geodezyjnej, albo geodeta musi ją poprawić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Wydział Geodezji czy organ nie ma instrumentu, który dałby 

możliwość zlecenia firmie geodezyjnej przeprowadzenia inwentaryzacji 

powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej czy sieci wodociągowej. Pan wykonując 

budowę w 1995 roku nie dopełnił tego obowiązku. Po zbadaniu dokumentacji 

w Spółce Wodociągi Miejskie w Radomiu okazało się, że pan przedłożył projekt 

przyłącza, ale nie wykonał inwentaryzacji tego przyłącza.                                                     

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski zapytał czy skoro skarga dotyczy 

naruszenia art. 61 § 1 kpa przez Prezydenta Miasta Radomia w związku 

z niewydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego co 

potwierdził Skarżący, a komisja to już rozpatrywała i Rada Miejska podjęła decyzję 

o uznaniu skargi za bezzasadną, to komisja może podtrzymać swoje wcześniejsze 

stanowisko?  



Mecenas Sylwia Zarachowicz-Woś powiedziała, że Skarżący doprecyzował skargę, 

więc skoro dotyczy tego samego przedmiotu to komisja może podtrzymać swoje 

wcześniejsze stanowisko zawarte w uchwale.                                         

Radny Jarosław Rabenda powiedział, że ma wątpliwości co do takiego sposobu 

załatwienia sprawy. Wtedy komisja rozpatrywała skargę na naruszenie przepisów kpa 

przez prezydenta w związku z brakiem wszczęcia postępowania w sprawie wniosku 

z dnia 28.08.2021 r. W  tej skardze natomiast jest mowa o tym, że  prezydent naruszył 

przepisy kpa, ponieważ nie wydał postanowienia w sprawie trzech wniosków: 

z 28.08.2021 r., 10.06.2022 r. oraz 12.07.2022 r.                 

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski powiedział, że na ostatnim 

posiedzeniu wnioskował o to, aby komisja skierowała skargę do prezydenta z prośbą 

o ustosunkowanie się do zarzutów w niej zawartych oraz z prośbą o przesłanie 

wyjaśnień dotyczących wniosków Skarżącego z dnia 10.06.2022 r. oraz z dnia 

12.07.2022 r. ponieważ miał obawy, że Skarżący zarzuci komisji, iż nie odniosła się 

do tych wniosków. W tym momencie, po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę 

i całą dokumentacją w sprawie uważa, że komisja może podtrzymać swoje 

wcześniejsze stanowisko.                                                 

Mecenas Sylwia Zarachowicz-Woś powiedziała, że należy się zastanowić czy 

wnioski, które były złożone w dniach 10.06.2022 r. i 12.07.2022 r. traktować jak kolejne 

wnioski do prezydenta o to, żeby wszczął procedurę i wydał postanowienie 

o wszczęciu postępowania bądź odmowie wszczęcia postępowania, czy traktować jak 

nowe wnioski gdzie prezydent odpowiedział po raz kolejny, że w tym przypadku nie 

stosuje się przepisów kpa i w związku z tym nie może wydać takiej decyzji, tylko może 

udzielić wyjaśnień. Należy się zastanowić czy to potraktować jako osobne wnioski 

i rozpatrywać znowu  merytorycznie i uznać skargę za bezzasadną, ponieważ to nie 

podlega przepisom kpa, czy też potraktować to jako ponowienie skargi.                 

Radny Jarosław Rabenda powiedział, że podejmując wcześniejszą uchwałę komisja 

uznała skargę za bezzasadną, ale odnosiła się tylko do jednego wniosku, w tej skardze 

natomiast jest mowa o dwóch kolejnych, więc podtrzymując tamtą decyzję komisja nie 

odniesie się w ogóle do dwóch nowych wniosków.                                                 

Mecenas Sylwia Zarachowicz-Woś zapytała czy prezydent w odpowiedzi na te 

wnioski udzielał tej samej informacji.                 

Dyrektor Wydziału Geodezji Łukasz Horwat powiedział, że tak, ale te odpowiedzi 

były jeszcze rozszerzone.                   

Przewodniczący Komisji Kazimierz Staszewski powiedział, że jego zdaniem skargę 

z dnia 28.08.2022 r. komisja powinna rozpatrywać w kategorii ponownej skargi i biorąc 

pod uwagę szczegółowe wyjaśnienia przekazane wraz z odpowiedzią na skargę uznać 

ją za bezzasadną.                              

Mecenas Sylwia Zarachowicz-Woś powiedziała, że chyba należy to potraktować 

jako osobną skargę, osobne wnioski i proceduralnie odpowiedzieć, że jest skarga 

bezzasadna, ponieważ sprawa nie podlega przepisom kpa.                      

Radny Jarosław Rabenda powiedział, że może w części dotyczącej wniosku 

z 28.08.2021 r., który już był rozpatrywany poprzednio, pozostawić skargę bez 

rozstrzygnięcia, natomiast jeśli chodzi o kolejne dwa to rozpatrzyć skargę w związku 



z odpowiedzią pana prezydenta jako bezzasadną odrębną uchwałą.          

Kierownik Biura Kontroli Anna Ławida powiedziała, że wnioski z tego roku dotyczyły 

wszczęcia postępowania w celu wyjaśnienia okoliczności wybudowania instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej, natomiast wniosek z 2021 roku dotyczył wszczęcia 

postępowania w sprawie braku oznaczenia na mapach geodezyjnych miasta instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej, więc tematycznie są inne.             

Mecenas Sylwia Zarachowicz-Woś powiedziała, że z tego wynika, że skarga jest 

szersza, więc podtrzymanie stanowiska w sytuacji, kiedy porusza nowe tematy jest 

ryzykowne. Pani mecenas dodała, że na miejscu komisji rozpatrzyłaby skargę i podjęła 

stanowisko o uznaniu skargi za zasadną bądź bezzasadną. Mecenas Sylwia 

Zarachowicz-Woś powiedziała, że w skardze z dnia 28.08.2022 r. Skarżący ponowił 

zarzuty, które były rozpatrywane w pierwszej skardze, że nie wydano mu 

postanowienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, ale w uzasadnieniu 

wymienił, że w dniu 28.08.2021 r., 10.06.2022 r. i 12.07.2022 r. złożył do prezydenta 

wnioski. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24.01.2022 r. dotyczyła tylko pierwszego 

wniosku z 28.08.2021 r., a potem są te kolejne z 10.06.2022 r. i 12.07.2022 r. 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Staszewski powiedział, że z otrzymanych 

w sprawie skargi wyjaśnień wynika, że Skarżący w dniu 10.06.2022 r. przesłał do 

prezydenta wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wyjaśnienia 

okoliczności usytuowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz aktualizacji mapy 

zasadniczej prowadzonej dla miasta Radomia w zakresie ww. sieci. Pismem z dnia 

07.07.2022 r. organ udzielił wyjaśnień dotyczących braku podstawy do wszczęcia 

postępowania administracyjnego we wnioskowanej sprawie. Pismem z dnia 

12.07.2022 r. Skarżący ponownie wniósł o wszczęcie postępowania administracyjnego 

w przedmiotowej sprawie. Wniosek w znaczącej mierze powielał żądania 

przedstawione we wniosku z 10.06.2022 r. Pismem z dnia 04.08.2022 r. organ udzielił 

wnioskodawcy odpowiedzi i wskazał, że brak jest podstaw do wszczęcia postępowania 

administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący komisji powiedział, że  

z odpowiedzi prezydenta w sprawie skargi wynika, że wnioski Skarżącego z dnia 

28.08.2021 r., 10.06.2022 r. i 12.07.2022 r. są zbieżne w treści i dotyczą przede 

wszystkim wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie niepodlegającej 

przepisom Ustawy z dnia z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego, ponieważ czynności dotyczące aktualizacji bazy GESUT oraz 

geodezyjnych pomiarów związanych z inwentaryzacją powykonawczą obiektów 

budowlanych nie podlegają przepisom ustawy Kodeks Postępowania 

Administracyjnego. Organ nie ma podstaw do wszczęcia postępowania 

administracyjnego dotyczącego wyjaśnienia okoliczności usytuowania sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej oraz aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie ww. sieci 

z uwagi na bezprzedmiotowość (brak przedmiotu postępowania). Wobec powyższego 

organ nie wydał postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, a realizując swój 

obowiązek wynikający z art. 9 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego udzielił wyjaśnień w pismach z dnia 26.10.2021r., 17.11.2021r. 

znak Gd.6642.40.2021.KS oraz w pismach z dnia 07.07.2022r., 04.08.2022r., 

19.08.2022r. znak Gd.6642.41.2022.KS, czuwając nad tym, aby strona nie poniosła 



szkody z powodu nieznajomości prawa. Przewodniczący komisji powiedział, że mając 

powyższe na uwadze proponuje, aby skargę pana M.Sz. z dnia 28.08.2022 r. uznać 

za bezzasadną.                             

Radni nie wnieśli uwag do propozycji przewodniczącego.               

Przewodniczący Komisji Kazimierz Staszewski zarządził głosowanie nad 

wydaniem opinii w sprawie uznania skargi pana M.Sz. z dnia 28.08.2022 r. za 

bezzasadną: 3 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Opinię nr 79 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomiu dołączono do 

materiałów z komisji. 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Staszewski poinformował, że do komisji 

wpłynęła skarga pani A.N. z dnia 11.09.2022 r. na działania dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Radomiu. Przewodniczący komisji zapoznał radnych z treścią 

skargi.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła skierować wniosek do prezydenta 

z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w skardze pani A.N. z dnia 

11.09.2022 r. na działania dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski zarządził głosowanie nad 

wnioskiem: 3 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Wniosek został 

przyjęty. Wniosek nr 61 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Radomiu dołączono do materiałów z komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Staszewski poinformował, że do komisji 

wpłynęła także skarga pani A.T. z dnia 11.10.2022 r. na dyrekcję Publicznej Szkoły 

Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu. 

Przewodniczący komisji zapoznał radnych z treścią skargi. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła skierować wniosek do prezydenta 

z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w skardze pani A.T. z dnia 

11.10.2022 r. na dyrekcję Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski zarządził głosowanie nad 

wnioskiem: 3 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się od głosu. Wniosek został 

przyjęty. Wniosek nr 62 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Radomiu dołączono do materiałów z komisji. 

 

Ad. pkt 3 Nie było spraw. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku, przewodniczący komisji Kazimierz Staszewski 

podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie komisji. 

 

                                          Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

                                                               Kazimierz Staszewski 

Protokołowała: Agnieszka Jurkowska 


