Załącznik
do uchwały nr XXVI/192/2021
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY POWIATU W GRYFINIE ZA 2020 ROK
W 2020 r. do Rady Powiatu w Gryfinie wpłynęły 2 petycje oraz 1 apel, które zostały
przekazane do zbadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, tj.:
1. Petycja Radnej Sołectw Dolsko, Mirowo oraz Gądno, złożona w imieniu mieszkańców
w dniu 23 stycznia 2020 r., dotycząca budowy chodnika przy drodze powiatowej
nr 1397Z we wsi Dolsko gm. Moryń.
Po zbadaniu petycji oraz po zapoznaniu się z dokumentami źródłowymi
zgromadzonymi przez Wydział Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego
w Gryfinie Komisja uznała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ ww.
Wydział, działający z upoważnienia Zarządu Powiatu w Gryfinie, podejmował
czynności zmierzające do realizacji budowy chodnika przy drodze powiatowej
nr 1397Z we wsi Dolsko.
Rada Powiatu przychyliła się do stanowiska Komisji i w dniu 30 kwietnia 2020 r.
podjęła uchwałę nr XVI/117/2020 w tym zakresie.
2. Apel mieszkańców wschodniej części osiedla Górny Taras, złożony w dniu 18 maja
2020 r., dotyczący budowy stacji bazowej telefonii komórkowej.
Komisja po zbadaniu sprawy:
- uznała apel za petycję;
- uznała, że w zakresie, w jakim autorzy petycji żądali weryfikacji postępowania
Starosty Gryfińskiego zmierzającego do wydania decyzji z dnia 28 kwietnia 2020 r.
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę oraz oceny
argumentów podniesionych w odwołaniu od tej decyzji, Rada Powiatu Gryfińskiego nie
była rzeczowo właściwa do rozpoznania petycji i w tym zakresie sprawę należy
przekazać Wojewodzie Zachodniopomorskiemu;
- uznała, że w pozostałej części petycja nie spełniła wymogów formalnych podanych
w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, a w konsekwencji –
należy pozostawić ją bez rozpatrzenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wyraziła stanowisko, iż zarówno Rada Powiatu, jak
i jej Komisja nie miały podstawy prawnej, a tym samym kompetencji do tego, by
merytorycznie badać indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej
rozpatrywane przez właściwy organ w drodze decyzji administracyjnych,
w szczególności postępowania prowadzące do wydania pozwolenia na budowę, które
wydaje Starosta. Sprawa należy bowiem do zadań Starosty z zakresu administracji
rządowej, a nie samorządowej, która objęta byłaby zakresem kompetencji Rady.
Właściwość rzeczowa w tym zakresie należała zatem do Wojewody. Jednocześnie
Komisja ustaliła, iż apel mieszkańców wschodniej części osiedla Górny Taras o tej
samej treści, co do Rady Powiatu, został wystosowany do Starosty Gryfińskiego, który

przesłał go w dniu 20 maja 2020 r. do Wojewody Zachodniopomorskiego. Wojewoda
wówczas badał zaskarżoną decyzję w tym zakresie.
Rada Powiatu przychyliła się do stanowiska Komisji i w dniu 18 czerwca 2020 r. podjęła
uchwałę nr XVIII/131/2020 w tym zakresie.
3. Petycja mieszkańców działek rekreacyjnych, złożona w dniu 28 lipca 2020 r., dotycząca
ustalenia strefy ciszy na Jeziorze Strzeszowskim.
Komisja uznała, że petycja nie spełnia wymogów formalnych określonych zarówno
w § 4 ust. 2 pkt 1 (poprzez brak wskazania oznaczenia każdego z podmiotów oraz osoby
reprezentującej podmiot wnoszący petycję), jak i w § 4 ust. 2 pkt 2 (poprzez brak
wskazania miejsca zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
co stanowiło podstawę do pozostawienia jej bez rozpatrzenia. Komisja zaznaczyła,
że w przypadku ponownego złożenia petycji o tożsamej treści, jednak pozbawionej
braków formalnych, nie zaistnieją przeszkody do nadania jej biegu administracyjnego.
Rada Powiatu przychyliła się do stanowiska Komisji i w dniu 24 września 2020 r.
podjęła uchwałę nr XXI/152/2020 w tym zakresie.
W dniu 4 grudnia 2020 r. do Rady Powiatu w Gryfinie wpłynęła ponownie do zbadania
petycja w sprawie zaliczenia Jeziora Strzeszowskiego do strefy ciszy. Stanowisko w tej
sprawie zostanie wypracowane przez Komisję i przekazane Radzie Powiatu w 2021 r.
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