
Protokół Nr 3/19/KS 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny 

w dniu 1 kwietnia 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 Gminy Sitkówka-Nowiny. 

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

 

Ad.1  

Otwarcie posiedzenia komisji 

Przewodniczący o godz. 14:15 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 wniosku mieszkanki miejscowości Sitkówka 

Po analizie wniosku mieszkanki miejscowości Sitkówka z dnia 25 marca 2019 r., w sprawie 

przyznania lokalu socjalnego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, iż Rada Gminy 

nie jest organem władnym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z § 9 ust. 3 

Uchwały Nr RG-XXIV/160/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 25 sierpnia 2004 r.           

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Sitkówka-Nowiny – „Weryfikacji wniosków o przydział mieszkania dokonuje 

Wójt (…)”. 

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

 

Na posiedzenie komisji została zaproszona Pani Janina Michalska, która omówiła 

szczegółowo poszczególne kompetencje organów Gminy Sitkówka-Nowiny w kwestii 

związanej z przyznawaniem lokali socjalnych. Wyraźnie zaznaczyła, przywołując ww. 

uchwałę, że Rada Gminy nie jest władna do rozpatrzenia wniosku w takim zakresie.  

 

Ad. 3  

Wnioski i opinie komisji 

 Po szczegółowej analizie dostępnego materiału dot. wniosku Mieszkanki Sitkówki            

z dnia 25 marca 2019 r. (data wpływu 26 marca 2019 r.), dot. przyznania lokalu 

socjalnego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, iż Rada Gminy nie jest 

organem władnym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.  

Zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Nr RG-XXIV/160/04 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny        

z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali 



wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sitkówka-Nowiny – 

„Weryfikacji wniosków o przydział mieszkania dokonuje Wójt (…)”. 

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. 4  

Zamknięcie obrad komisji 

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Pan Damian Milewski zamknął posiedzenie 

komisji o godz. 14:45. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołował: Damian Milewski – przewodniczący komisji 

 

 

Data i podpis członków komisji: 

 

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

 

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

 

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

 


