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Protokół posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Nr 2/2022 w dniu 21.07.2022 r.  

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14:30 zakończono o godz. 16:15 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1. Piotr Kaczmarek 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

2. Leszek Zdrzałka 

Wiceprzewodniczący 

obecny 

3. Irena Szewczykowska 

Sekretarz 

obecna 

4. Iwona Tyll obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1.----------------------------- 

 

2.------------------------------ 

 

3.------------------------------ 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Iwona Muszyńska-Synoradzka – Dyrektor ZS nr 2   

 

5. Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki  

 

6. Małgorzata Osuch – Przewodnicząca Rady Powiatu  

 

1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1.2. Analiza skargi  na administratora budynku przy ul. Kościuszki 49/3 w Wągrowcu. 

1.3. Analiza skargi dotycząca określenia stopnia praworządności (…), w związku z wydaniem decyzji przez 

Starostę Wągrowieckiego. 

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 

 

BRAK 
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3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 

 

Ad.1.  

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty. 

 

 

Ad.2. 

 

Przed rozpoczęciem prac Komisji SWiP radna Irena Szewczykowska pełniąca funkcję sekretarza Komisji 

poprosiła ustnie o zwolnienie z obowiązku pisania protokołu oraz złożyła wniosek do Komisji Skarg 

Wniosków i Petycji w sprawie uznania skargi i określenia stopnia jej naruszenie w sprawie skargi dotycząca 

określenia stopnia praworządności (…), w związku z wydaniem decyzji przez Starostę Wągrowieckiego 

(załącznik nr 1). 

 

Protokolantem wybrany został radny Piotr Kaczmarek.  

 

Po załatwieniu spraw formalnych Komisji SWiP rozpoczęła analizę skargi  na administratora budynku przy 

ul. Kościuszki 49/3 w Wągrowcu, którym to jest dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława 

Kulińskiego reprezentowana przez panią dyrektor Iwonę Muszyńską-Synoradzką.  

 

Pani dyrektor złożyła obszerne wyjaśnienia w kwestii wniesionych skarg prze Państwo K. na 

współlokatorów zajmujących część mieszkalną.  

Do najemcy jednego z mieszkań w dniu 9 marca 2022 roku przybyła rodzina z Ukraina, uciekająca przed 

wojną co w znacznym stopniu nie spodobało się wnoszącym skargę Państwu K. Pani dyrektor 

poinformowała, że konflikt sąsiedzki doszedł do takie momentu, że ze strony wnoszących skargę, głównie 

pana K., padały obraźliwe wyzwiska w kierunku gości z Ukrainy, cytat: „roznoszą zarazę…itp.”.  Mało tego 

pan K. stał się agresywny w stosunku do dzieci, które tam również zamieszkiwały. Państwo K. i jak i 

lokatorzy zgłoszeni w skardze zajmują wspólną część korytarzową co potęguje ponieważ skarżący uznaje to 

za zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania chorób zwłaszcza w okresie panującej pandemii COVID19. Pani 

dyrektor poprosiła o opinię w tej sprawie  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, który nie 

widział przeciwskazań do przebywania tam rodziny z Ukrainy.  

 

Pani dyrektor przedstawiła również korespondencję wnoszoną przez skarżących (załącznik nr 2) oraz 

korespondencję zwrotną (załącznik nr 3), a także oświadczenie głównej księgowej o terminowym 

wnoszeniu opłat za wynajem mieszkania lokatorskiego (załącznik nr 4).  

 

 

Po przeanalizowaniu wyjaśnień oraz dokumentacji Komisja SWiP proponuje uznać skargę, za bezzasadną, 

gdyż nie ma kompetencji rozwiązywania konfliktów sąsiedzkich lokatorów, którzy wynajmują lokale na 

określonych warunkach bez przymusu osób trzecich.  

 

 

Ad.3. 

 

Kolejną część spotkania Komisji SWiP stanowił punk dotyczący analizy skargi dotycząca określenia stopnia 

praworządności (…), w związku z wydaniem decyzji przez Starostę Wągrowieckiego.  

 

Przewodniczący Komisji poinformował raz jeszcze, że wpłynął wniosek radnej I. Szewczykowskiej.  

Radny L. Zdrzałka zaproponował, żeby z wydaniem opinii komisji zaczekać do zakończenia się 

prowadzonych postępowań w badanej sprawie.  
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Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc zabierając głos odniósł się do wniosku złożonego przez radną I. 

Szewczykowską stwierdzając, że radna decyduje w sprawie i podejmuje wyrok przed rozpoczęciem 

analizowania sprawy. Zaznaczając, że chciałby i mocno wierzy w to, że decyzja Komisji będzie podjęta na 

podstawie wiedzy, a nie tendencyjności.  

 

Następnie pan starosta poinformował, że nie chciałby wywierać jakiejkolwiek presji na nikim, ani stawić 

nikogo w niezręcznej sytuacji poprosił o zwolnienie z dalszej części uczestnictwa w Komisji i upoważnienie 

do reprezentowania przez Sekretarza Powiatu pana Radosław Kubisza oraz Kierownika Wydziału 

Architektury i Budownictwa pana Dariusza Przesławskiego. Starosta zaznaczył również, że mając pełne 

zaufanie udzielił kierownikom wydziałów oraz sekretarzowi zgody do podpisywania pism i decyzji  

z upoważnienia starosty, z wyłaczeniem decyzji kadrowych.  

 

Głos zabrał pan Dariusz Przesławski, który przekazał i przedstawił szczegóły sprawy, której dotyczy skarga. 

Uczestniczącym w Komisji zaprezentowane zostały mapki, z objaśnieniami pana kierownika co do 

usytuowania budynku inwestora. Kierownik poinformował, że dokumenty które zostały złożone w 

tutejszym urzędzie są bez zarzutów.   

 

Przewodniczący Komisji SWiP stwierdził, że dopiero po zakończeniu postępowań administracyjnych będzie 

możliwe wydanie właściwego stanowiska Komisji.   

 

Sekretarz Powiatu pan Radosław Kubisz zabierając glos podkreślił, że podpisuje dokumenty podczas 

nieobecności Starosty Wągrowieckiego.  

 

Radni zgodnie uznali, że z uwagi na złożoność skargi, konieczne będzie zwołanie kolejnego posiedzenia 

Komisji.  

 

Wszyscy radni Komisji SWiP zostali poinformowani o następnym posiedzeniu Komisji, które odbędzie się  

w poniedziałek 25 lipca 2022 roku o godzinie 14:30 w tutejszym urzędzie.  

 

 

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 

 

4.1 Zapytania 

 

BRAK 

 

4.2 Opinie  

 

BRAK 

 

4.3 Stanowiska 

 

BRAK 

 

Wnioski 

 

BRAK 
 

 

Protokołował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Piotr Kaczmarek 
 

……………………………………… 

 


