
Protokół Nr 1/18/KS 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 10 grudnia 2018 roku 

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Damian Milewski, udział wzięli członkowie 

komisji wg załączonej listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) 

oraz zaproszeni goście  

(lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu): 

 Pani Ewa Mazur – Zastępca Skarbnika Gminy 

 Pan Andrzej Waśko - Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy 

 

Ad. 1  Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 14:15 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił porządek 

obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji. 

3. Analiza wniosku radnej Renaty Posłowskiej. 

4. Analiza budżetu na rok 2019. 

5. Sprawy różne. 

6. Wnioski i opinie komisji. 

7. Zamknięcie obrad komisji. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 

 

Porządek obrad komisji został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji – 3 głosy „za”. 

 

Ad. 2 Wybór zastępcy przewodniczącego komisji 

Zastępcą przewodniczącego komisji została wybrana jednogłośnie Pani Agnieszka Stępień – 

3 głosy „za”. 

 

Ad. 3  Analiza wniosku radnej Renaty Posłowskiej 

Po analizie wniosku radnej Renaty Posłowskiej z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie 

postawienia wiaty przystankowej w miejscowości Kowala,  ul. Brzezińska,  Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji stwierdza, iż Rada Gminy nie jest organem władnym do rozpatrzenia 

przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994z późn.zm.) jedynie Wójtowi przysługuje 

wyłączne prawo do zgłaszania m.in. zmian w budżecie gminy.     

Realizacja przedmiotowego zadania wymaga zabezpieczenia odpowiednich środków i w tym 

zakresie dokonania zmian w budżecie, zakładając, że zadanie to nie było pierwotnie w planie 

inwestycji na dany rok budżetowy. 

Komisja wypracował opinię w tym temacie (treść opinii znajduje się w pkt 6). 

 

Na posiedzenie komisji został zaproszony Pan Andrzej Waśko, który  omówił szczegółowo 

techniczne możliwości postawienia wiaty przystankowej w miejscowości Kowala, ul. 

Brzezińska oraz określił orientacyjny koszt takiej inwestycji. Pani Ewa Mazur zapewniła, że 

pieniądze na realizację w/w zadania zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2019.  

 

Ad. 4  Analiza budżetu na rok 2019 

Zaproszeni goście oraz członkowie komisji szczegółowo omówili zadania inwestycyjne 

przypadające na rok 2019 oraz potencjalne problemy na rynku wykonawców. 

Komisja wypracował opinię w tym temacie (treść opinii znajduje się w pkt 6). 

 



Ad. 5  Sprawy różne 

Omówiono zapytanie mieszkańca gminy dot. możliwości udzielenia stypendium sportowego. 

Na postawie dotychczasowych warunków przyznawania takiego wsparcia finansowego 

jedynie mieszkańcy będący zawodnikami gminnych klubów sportowych są uprawnieni do 

otrzymania stypendium. Pozostali mieszkańcy mogą ubiegać się o jednorazowe nagrody za 

osiągnięcia sportowe.  

 

Opracowano również plan pracy komisji na I półrocze 2019 roku. 

(plan pracy stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

 

Ad. 6  Wnioski i opinie komisji 

Wypracowano n/w opinię dot. wniosku radnej Renaty Posłowskiej: 

 Po szczegółowej analizie dostępnego materiału dot. wniosku radnej Renaty 

Posłowskiej z dnia 4 grudnia 2018 r., w sprawie postawienia wiaty przystankowej w 

miejscowości Kowala,  ul. Brzezińska,  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, 

iż Rada Gminy nie jest organem władnym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. 

Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 994  z późn.zm.) jedynie Wójtowi przysługuje wyłączne prawo 

do zgłaszania m.in. zmian w budżecie gminy.  

Realizacja przedmiotowego zadania wymaga zabezpieczenia odpowiednich środków i 

w tym zakresie dokonania zmian w budżecie, zakładając, że zadanie to nie było 

pierwotnie w planie inwestycji na dany rok budżetowy. 

W związku z powyższym wniosek wraz z niniejszą opinią zostanie przekazany na ręce 

Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny celem dalszego załatwienia. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych 

Wyniki głosowania: „za”- 3 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów. 

 

 

Wypracowano n/w opinię dot. projektu budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2019 rok: 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny po zapoznaniu się 

i analizie projektu budżetu na 2019 rok pozytywnie opiniuje zaproponowany projekt 

budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny. 

  

W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych. 

Wyniki głosowania: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głos. 

 

Ad. 7   Zamknięcie obrad komisji 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Pan Damian Milewski zamknął posiedzenie 

komisji o godz. 15:15. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Damian Milewski – przewodniczący komisji 

 

 

Data i podpis członków komisji: 

 

1. Damian Milewski   …………………………………….. 

 

2. Renata Krzysiek-Nowakowska …………………………………….. 

 

3. Agnieszka Stępień   …………………………………….. 

 


