
Protokół Nr 14/19/KS 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 2 grudnia 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: 

• Pani Janina Michalska – radca prawny Urzędu Gminy.  

  

Ad.1  

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 14.30 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 petycji Mieszkanki Rabki Zdrój 

W dniu 18 listopada 2019 r. do Urzędu Województwa Świętokrzyskiego  wpłynęła drogą 

elektroniczną petycja Mieszkanki miejscowości Rabka Zdrój. Petycja została przesłana do 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym do Gminy Sitkówka-Nowiny (w 

dniu 25 listopada 2019 r.) celem jej rozpatrzenia w zakresie pkt. 1. Składająca petycję wnosiła 

o zwolnienie z opłat parkingów przed cmentarzami, kościołami oraz szpitalami, jak również 

obniżenia cen produktów detalicznych w sklepach znajdujących się na terenie szpitali.  Gmina 

Sitkówka-Nowiny jest właścicielem działki, na której znajduje się parking zlokalizowany 

przed kościołem oraz cmentarzem parafialnym w Nowinach. Parking ten znajduje się również              

w pasie drogi powiatowej nr 0378T. Obie instytucje nie pobierają opłat za korzystanie              

z miejsc postojowych. Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny nie znajduje się żaden szpital, ani 

gmina nie jest zarządcą takiego obiektu.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji mając na uwadze powyższe wnosi o uznanie petycji za 

bezzasadną. 

 

Propozycję załatwienia petycji przyjęto w głosowaniu. 

W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych. 

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

 



W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

podjęcie uchwały ww. kwestii jest konieczne.  

 

Zgodnie z §106b ust. 6 Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny, Komisja przekaże 

Przewodniczącemu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny propozycję załatwieniu przedmiotowej 

skargi – tj. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

 

Ad. 3  

Wnioski i opinie komisji 

Na posiedzeniu nie wypracowano opinii i wniosków. 

 

Ad. 4  

Zamknięcie obrad komisji 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Pan Damian Milewski zamknął posiedzenie 

komisji o godz. 15.00. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Damian Milewski – przewodniczący komisji 

 

 

Data i podpis członków komisji: 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 


