Protokół nr 1/2018
posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji
z dnia 17 grudnia 2018 r.
1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pan Julian Osiecki otworzył
posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji witając Członków Komisji, oraz przybyłych
gości, następnie przedstawił informację o obowiązujących przepisach z zakresu ochrony
danych osobowych w tym rozporządzeniu RODO.
Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Komisji, zatem posiadało ono niezbędne
quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia;
2. Przyjęcie porządku posiedzenia;
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:
a) Petycja w sprawie podpisania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie
Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym,
b) Petycja w sprawie przeprowadzenia remontu dróg na odcinkach
usytuowanych na obszarze administracyjnym Gminy Kiwity,
c) Skarga na Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego.
4. Propozycje do Planu Pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2019 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę kolejności punktów porządku obrad w punkcie
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych poprzez rozpatrzenie w pierwszej kolejności Skargi
na Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Propozycja uzyskała akceptację zebranych. Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
3. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych
a) Skarga na Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.
Przewodniczący Komisji poinformował zebranych iż Skarżący w dniu posiedzenia komisji
wycofał skargę, następnie udzielił głosu uczestnikom posiedzenia
Najważniejsze informacje i argumenty podane przez uczestników dyskusji dotyczącej punktu
porządku obrad dotyczyły:
▪ Skarga została przekazana wg właściwości przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego do województw.
▪ Skarga jest rozpatrywana przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatem
zasadne jest podjęcie uchwały celem przeprowadzenia procedury w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Komisji opiniującej skargę
(rekomendującej oddalenie skargi jako bezzasadnej i podjęcie w tym celu uchwały przez
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
Za przyjęciem uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
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b) Petycja w sprawie podpisania przez Województwo Warmińsko-Mazurskie
Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, dokumentu
opracowanego przez Radę Gmin i Regionów Europy.
Przewodniczący Komisji przedstawił informację o złożonej petycji, następnie udzielił głosu
uczestnikom posiedzenia.
Najważniejsze informacje i argumenty podane przez uczestników w dyskusji dotyczącej punktu
porządku obrad:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jedynie tylko w dwóch gminach w Polsce przyjęto postanowienia Karty, w których
władzach zasiadały kobiety.
Istnieje przekonanie iż brak jest potrzeby wprowadzania Karty z uwagi na uregulowanie
tych kwestii w powszechnie obowiązującym prawie.
W pracach nad opracowaniem Karty brał udział Związek Miast Polskich.
Karta skierowana jest na zabezpieczenie interesów kobiet ale także w równym stopniu
mężczyzn.
Karta została przygotowywana w większości przez kobiety oraz obejmuje ona wiele
dziedzin życia np.: sport, znaki drogowe (osoba idąca z dzieckiem to kobieta).
W województwie warmińsko-mazurskim obserwowany jest spadek zatrudnienia kobiet
z uwagi czynniki takie jak Program 500+ oraz mniejsze zarobki kobiet w stosunku
do mężczyzn przy tym samym poziomie wykształcenia.
W kwestiach proceduralno-prawnych dla przyjęcia Karty wymagane jest wyrażenie
zgody przez Ministra Spraw Zagranicznych.
Rząd RP nie jest zainteresowany przyjęciem Karty w związku z tym dalsze
podejmowanie działań uchwałodawczych jest niecelowe.
Karta daje powód do podjęcia dyskusji nt. nierówności miedzy kobietami
i mężczyznami.
Karta w swej treści proponuje zastosowanie tolerancji represywnej tj. powiększenie
uprawnień jednej grupy społecznej kosztem innej. W naturze równość nie występuje
i ma miejsce zróżnicowanie.
Karta jest zdecydowana inicjatywą kobiet. W pracach nad nią brało udział 90% kobiet
oraz 10% mężczyzn w szczególności mieszkanki południa Europy oraz Skandynawki.
Uwypuklanie kwestii równości kobiet i mężczyzn może stanowić zarzewie konfliktu
między tymi grupami w społeczeństwie.
Na listach wyborczych mimo istniejących regulacji prawnych (30% miejsc dla kobiet)
zajmują one z reguły ostatnie miejsca na listach wyborczych.
Przy zatrudnianiu kobiet brane jest pod uwagę macierzyństwo, co jest źródłem
dyskryminacji przez pracodawcę.
Wprowadzenie Karty należy poprzedzić analizą zysków z jej wprowadzenia oraz
kosztów w tym ekonomicznych jakie niesie za sobą.
Udział kobiet w życiu publicznym wzrasta. Tendencja ta dotyczy także władz
samorządowych.
Przeciwnicy i zwolennicy Karty pozostaną przy swoich zdaniach.
Karta nie jest podmiotem działalności Sejmiku.
Z punktu widzenia działalności Sejmiku uchwała w sprawie Karty nie ma znaczenia
w wymiarze wojewódzkim a jest jedynie deklaracją ideową, zatem Sejmik nie powinien
zajmować się tą sprawą z uwagi na lepszą możliwość wykorzystania czasu obrad.
Niektóre zawody są skierowane do mężczyzn, a inne do kobiet, górnictwo, położnictwo
(nie mniej jednak stosowane są np. obniżone kryteria sportowe w jednostkach
wojskowych dla kobiet tam służących).
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Komisji opiniującej petycję
(rekomendującej podpisanie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Karty Równości
Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym oraz uzależnienie jej wejścia w życie od wyrażenia
zgody przez Ministra Spraw Zagranicznych oraz podjęcie w tym celu uchwały przez Sejmik
Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
Za przyjęciem uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.
c) Petycja w sprawie przeprowadzenia remontu dróg na odcinkach usytuowanych na
obszarze administracyjnym Gminy Kiwity.
Przewodniczący przedstawił informację o złożonej petycji oraz zaproponował pozytywne
zaopiniowanie przekazania według właściwości petycji odpowiednio Zarządowi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządowi Powiatu w Lidzbarku Warmińskim, następnie
udzielił głosu uczestnikom posiedzenia.
Najważniejsze informacje i argumenty podane przez uczestników dyskusji dotyczącej punktu
porządku obrad:
▪ około 1/3 dróg wojewódzkich będących w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich
w wojewódzwie jest w złym stanie.
▪ kompetencją komisji jest ocena właściwości, która w sprawie dróg dotyczy organu
wykonawczego nie wchodząc w meritum należy skierować petycję do Zarządów.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Komisji opiniującej petycję
(rekomendującej przekazanie petycji według właściwości Zarządowi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz Zarządowi Powiatu Lidzbark Warmiński oraz podjęcie w tym
celu uchwały przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego).
Za przyjęciem uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
4. Propozycje do Planu Pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2019 r.
Przewodniczący wskazał iż z uwagi na charakter Komisji zajmuje się ona sprawami, które na
bieżąco są jej przedstawiane przez zainteresowane podmioty. Planowane jest także zwołanie
posiedzenia podsumowującego pracę Komisji.
5. Sprawy różne.
Przewodniczący poinformował o konieczności wyboru wiceprzewodniczącego Komisji oraz
poprosił o wskazanie kandydata przez klub opozycyjny. W odpowiedzi poproszono
o dodatkowy czas na podjęcie decyzji.
6. Zakończenie posiedzenia.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował zgromadzonym oraz
zamknął posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 17 grudnia 2018 roku.
Przewodniczący Komisji Skarg
Wniosków i Petycji

Julian Osiecki
Sporządził: Daniel Balcewicz
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