Protokół Nr 4/19/KS
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniu 25 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 (lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do
protokołu):
• Pan Tomasz Błaszczyk – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sitkówce-Nowinach (pkt 2 porządku obrad)
• Pan Marcin Król – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w SitkówceNowinach
• Pani Edyta Nowak – Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w SitkówceNowinach

Ad.1 Otwarcie posiedzenia komisji
Przewodniczący o godz. 9:30 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 wniosku mieszkanki Nowin
Po analizie wniosku Mieszkanki Nowin dotyczącego umorzenia wierzytelności z tytułu opłat
za CO, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie widzi uzasadnienia dla ww. wniosku.
Komisja wypracowała opinię w tym temacie (treść opinii znajduje się w pkt 3).
Na posiedzenie komisji został zaproszony Pan Tomasz Błaszczyk, który omówił szczegółowo
aktualny stan zadłużenia przedmiotowego lokalu, przedsięwzięte działania ze strony Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz dalsze możliwości odzyskania należnej
kwoty. Pan Marcin Król i Pani Edyta Nowak przedstawili aktualną sytuację materialnospołeczną właścicieli lokalu.
Ad. 3 Wnioski i opinie komisji
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po szczegółowej analizie dostępnego materiału
dot. pisma Mieszkanki Nowin odnośnie umorzenia zaległości wynikających z opłat za
CO, negatywnie zaopiniowała wniosek, ponieważ nie zostały wyczerpane wszystkie
możliwości odzyskania należnej kwoty.

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. 10:15.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował: Damian Milewski – przewodniczący komisji
Data i podpis członków komisji:
1. Damian Milewski

……………………………………..

2. Renata Krzysiek-Nowakowska

……………………………………..

3. Agnieszka Stępień

……………………………………..

