
 

 

Przewodniczący Komisji      Hrubieszów, 16.01.2023 r. 

Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

 

        

        

       Pani Anna Naja  

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

       w Hrubieszowie  

 

 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z działalności Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022. 

 

        Przewodniczący Komisji 

 

               /-/ Ryszard Wiech 
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Sprawozdanie z działalności 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Hrubieszowie VIII kadencji 

została powołana uchwałą nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 

2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w następującym składzie 

osobowym: 

1.  Ryszard Wiech - Przewodniczący 

2.  Barbara Wierzchowska - Członek    

3.  Marian Cisło - Członek 

4.  Jan Szulakiewicz - Członek. 

 Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2023 r. poz. 40) komisję skarg, wniosków i petycji powołuje rada gminy w celu 

rozpatrywania skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków 

i petycji składanych przez obywateli.  

 Zgodnie z § 61 ust. 1 Statutu  Gminy Miejskiej Hrubieszów, stanowiącego załącznik 

do uchwały Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 października 2018 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  

z 2018 r. poz. 5504 i 5683 oraz z 2021 r. poz. 5114) do zadań Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady: 

1) skarg na działalność Burmistrza Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych; 

2) wniosków; 

3) petycji składanych przez obywateli. 

Plan pracy Komisji na 2022 rok określał załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/360/2022 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy 

stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2022. 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 3 posiedzenia podczas których: 

1) rozpatrzyła i zaopiniowała sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Komisji  

w 2021 roku; 

2) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa 

wotum zaufania; 

3) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, 

4) rozpatrzyła i zaopiniowała projekt ramowego planu pracy Komisji na rok 2023; 



 

2 

 

5) podjęła uchwałę w sprawie uznania skargi na działalność Burmistrza Miasta 

Hrubieszowa za bezzasadną. 

  Członkowie Komisji wzięli ponadto udział w 3 posiedzeniach wspólnych komisji 

stałych. Tematyka posiedzeń wspólnych komisji stałych obejmowała:  

1)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą w związku 

z agresją Rosji;   

2)  rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021; 

3)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa 

wotum zaufania; 

4)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2021; 

5)  rozpatrzenie Zarządzenia Nr 894/2022 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia  

14 listopada 2022 r. sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2023; 

6)  wydanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023; 

7)  rozpatrzenie wniosku o nadanie boiskom sportowym przy Szkole Podstawowej Nr 2  

w Hrubieszowie imienia Marka Ambrożego Kitlińskiego. 

Komisja zrealizowała plan pracy na rok 2022. 

         Przewodniczący Komisji 

         /-/ Ryszard Wiech 

  

Hrubieszów, 16.01.2023 r. 


