
Protokół Nr 13/19/KS 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 25 listopada 2019 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 Janina Michalska – Radca Prawnu Urzędu Gminy, 

• Pani Urszula Antoniak – pracownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy (ds. odpadów) 

  

Ad.1  

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji oraz przedstawił porządek 

obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia komisji. 

2. Analiza bieżących skarg, wniosków i petycji. 

3. Wnioski i opinie komisji. 

4. 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  

Analiza skargi Prokuratora Rejonowego Kielce Zachód 

W dniu 12 listopada 2019 r. do Rady Gminy wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego Kielce 

Zachód na uchwałę Nr RG-VIII/76/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny  

(Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. poz. 1512). W skardze tej Prokurator wnosi o stwierdzenie 

nieważności zapisów §14. ust. 2 i §15. ust. 1. argumentując, że nałożone przez radę gminy 

niniejszą uchwałą obowiązki na właścicieli nieruchomości utrzymujących zwierzęta domowe, 

są przekroczeniem ustawowej delegacji, stąd też wniesienie skargi na uchwałę jest zasadne. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi zatem o podjęcie uchwały ww. kwestii. 

 

Komisja wypracowała opinię w tym temacie (treść opinii znajduje się w pkt 3).  

W posiedzeniu komisji uczestniczyła pani Janina Michalska i pani Urszula Antoniak, które 

omówiły temat dot. zapisów powyższej uchwały. 

 

Ad. 3  

Wnioski i opinie komisji 

Wypracowano n/w opinię dot. skargi Prokuratora Rejonowego Kielce Zachód: 



• Po szczegółowej analizie dostępnego materiału dot. Skargi Prokuratury Rejonowej 

Kielce-Zachód w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za 

pośrednictwem Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na uchwałę Nr RG-VIII/76/19 Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji wnioskuje do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny o uwzględnieniu skargi 

Prokuratury Rejonowej Kielce Zachód w Kielcach i wprowadzenia zmian w 

powyższej uchwale (zgodnie z zapisami zawartymi w skardze) oraz nadanie skardze 

dalszego biegu.  

 

W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych 

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

 

W związku z powyższym wniosek zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady 

Gminy Sitkówka-Nowiny celem dalszego załatwienia. 

 

Ad. 4  

Zamknięcie obrad komisji 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Pan Damian Milewski zamknął posiedzenie 

komisji o godz. 14.30. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Damian Milewski – przewodniczący komisji 

 

 

Data i podpis członków komisji: 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 


