
Protokół Nr 2/19/KS 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 25 stycznia 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): 

 Pan Andrzej Waśko - Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Urzędu Gminy. 

 

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. Analiza materiałów na sesję. 

4. Sprawy różne. 

5. Wnioski i opinie komisji. 

6. 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 wniosku radnej Renaty Posłowskiej i mieszkańców Kowala Mała 

Po analizie wniosku radnej Renaty Posłowskiej i mieszkańców Kowala Mała z dnia  

14 stycznia 2019 r., w sprawie budowy w perspektywie kolejnych lat placu zabaw dla dzieci 

w miejscowości Kowala Mała, 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 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 wypracowała opinię w tym temacie (treść opinii znajduje się w pkt 5).  

 

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

techniczne możliwości realizacji takiej inwestycji w miejscowości Kowala Mała. W obecnej 

chwili podstawowym problemem realizacji rzeczonego zadania jest brak własności gruntowej 

w obrębie w/w miejscowości. Budowa placu zabaw dla dzieci musiałaby się rozpocząć od 

zakupu przez Gminę gruntu od jednego z właścicieli na danym terenie. 



 

Ad. 3  

Analiza materiałów na sesję 

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji biorą również udział w pracach Komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia. Ponieważ 

posiedzenie w/w komisji odbyło się w terminie wcześniejszym, wszelkie kwestie dotyczące 

projektu uchwał będących przedmiotem głosowania na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 

2019 roku zostały już uprzednio omówione.  

 

Ad. 4  

Sprawy różne 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 

 z Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód dot. uchwał Rady Gminy w sprawie. 

warunków podłączenia do gminnych sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i 

kanalizacji ogólnej; 

 od mieszkańców Szewc (pismo do wiadomości Rady Gminy, adresowane do SKO w 

Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny) - odwołanie od decyzji; 

 od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Kielcach - 2 pisma - 

Postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych; 

 od Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny - sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach prowadzonych przez jst. 

 

Ad. 5 Wnioski i opinie komisji 

Wypracowano n/w opinię dot. wniosku radnej Renaty Posłowskiej i mieszkańców Kowala 

Mała: 

 Po szczegółowej analizie dostępnego materiału dot. wniosku radnej Renaty 

Posłowskiej i mieszkańców Kowali Małej z dnia 14 stycznia 2019 r., dot. środków na 

wybudowanie placu zabaw w Kowali Małej, 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 wzięli udział wszyscy członkowie Komisji. 

„za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów 

 



Ad. 6  

Zamknięcie obrad komisji 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Pan Damian Milewski zamknął posiedzenie 

komisji o godz. 14:40. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Damian Milewski – przewodniczący komisji 

 

 

Data i podpis członków komisji: 

 

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

 

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

 

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

 


