
Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XL/22  

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 
 

   z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka 

 

     W okresie międzysesyjnym posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 12 kwietnia 

2022 roku i poświęcone było głównie rozpatrzeniu dwóch skarg. 

1)  Pierwsza Skarga -  na Wójta Gminy Wręczyca Wielka. 

     Po przeanalizowaniu dokumentacji w sprawie oraz zapoznaniu się z wyjaśnieniami                       

Wójta Gminy, w  wyniku głosowania - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                 

jednogłośnie uznała, iż skarga na Wójta Gminy Wręczyca Wielka jest bezzasadna. 

    Szczegóły dot. rozpatrywania skargi znajdują się w uzasadnieniu do stosownego 

projektu uchwały, która została opracowana przez Komisję i przedłożona Radzie Gminy                        

pod obrady dzisiejszej sesji; 

    Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został opracowany i przyjęty przez Komisję 

również jednogłośnie.  

2) Druga skarga – na Dyrektora Przedszkola im. Marii Kownackiej                                    

w Węglowicach. 

   Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w oparciu o zebrane materiały i wyjaśnienia 

Dyrektora Przedszkola w Węglowicach oraz Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek 

Oświatowych we Wręczycy Wielkiej – większością głosów – 2 „za”, 1 „przeciw”    

uznała skargę w całości za bezzasadną. 

       Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został opracowany i przyjęty przez 

Komisję większością głosów (przy zmniejszonym – dwuosobowym składzie Komisji  -    

1 głos „za”, 1 „wstrzymujący się”). 

     Komisja w uzasadnieniu do projektu uchwały, który przedstawiła Państwu Radnym               

na dzisiejszą sesję  - wykazała bezzasadność przedmiotowej skargi. 

   Z innych spraw – Komisja Skarg , Wniosków i Petycji zapoznała się z wnioskiem 

Ludowego Klubu Sportowego LKS Huragan Jezioro w sprawie umorzenia nałożonej 

kwoty odsetek z tytułu niewykorzystanej dotacji zadania publicznego, zajmując 

stanowisko, iż dokonanie powyższego nie leży w kompetencji Rady Gminy.  

   Organem właściwym w tej sprawie jest Wójt Gminy, który odpowiada za realizację 

budżetu i jest uprawniony do dokonywania umorzeń.  

 

 

                                                                        Przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

 Rady Gminy Wręczyca Wielka  

 Jakub Winecki 


