Protokół Nr 9/19/KS
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniu 17 września 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 Ryszard Kusak – Sekretarz Gminy
 Pan Tomasz Bucki – pracownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy.
 Pan Łukasz Barwinek – Zastępca Wójta 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. 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 pisma Mieszkanki Trzcianek
W dniu 6 sierpnia 2019 r. do Biura Rady Gminy wpłynęło pismo określone jako „protest”
i „weto” do uchwały Nr RG - IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 sierpnia 2019 r. z uwagi na
trudności w jednoznacznym zakwalifikowaniu pisma jako skargi, wniosku czy petycji,
Komisja stosownie do brzmienia § 106b ust. 7 pkt 2 Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny,
zaproponowała wydłużenie terminu załatwienia pisma.
Przewodniczący Rady Gminy pismem znak: BR.VIII.1510.4.1.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zawiadomił mieszkankę msc. Trzcianek o przedłużenia terminu załatwienia pisma, przesłał
również uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny podjętą w tym przedmiocie – Nr RGXIII/124/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 30 sierpnia 2019 r. po dogłębnej
analizie treści pisma z dnia 6 sierpnia 2019 r. ustalono, że jego przedmiotem jest wniosek
o indywidualne ustalenie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz
indywidualnego harmonogramu odbioru odpadów.

Na powyższym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała wniosek mieszkanki
Trzcianek za bezzasadny.
W dniu 13 września 2019 r. do Biura Rady Gminy wpłynęło pismo adresowane do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji (nazwane odpowiedzią na pismo znak: BR.VIII.1510.4.1.2019 tj.
zawiadomienie o niezałatwieniu pisma w terminie), które jest wyjaśnieniem (nawiązaniem)
do pisma, które wpłynęło 6 sierpnia 2019 r., określone jako „protest” i „weto” do uchwały Nr
RG - IX/84/19 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty.
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja zapoznała się z pismem mieszkanki msc. Trzcianki,
które wpłynęło w dniu 13 września 2019 r. Mieszkanka msc. Trzcianki przedstawia swoje
stanowisko w sprawie stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz harmonogramu
odbioru odpadów. Tym samym potwierdza wcześniejsze ustalenia Komisji, że mieszkanka
wnioskuje o indywidualne ustalenie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz
indywidualnego harmonogramu odbioru odpadów.
Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podtrzymuje swoje stanowisko
o uznaniu wniosku za bezzasadny.
Propozycję załatwienia wniosku jako „bezzasadny” przyjęto w głosowaniu.
W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych.
Wyniki głosowania: „za”- 3 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Zgodnie z §106b ust. 6 Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny, Komisja przekaże
Przewodniczącemu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny propozycję załatwieniu przedmiotowego
wniosku – tj. projekt uchwały w sprawie załatwienia wniosku.
Analiza wniosków Mieszkańców Woli Murowanej (dwa odrębne wnioski dotyczące
jednej sprawy)
W dniu 30 lipca 2019 r. do Rady Gminy został złożony wniosek Mieszkańca Woli
Murowanej w sprawie uchylenia, bądź zmiany Uchwały Nr RG-XL/514/18 Gminy SitkówkaNowiny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany numer 22 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny, w zakresie projektowanego
poszerzenia drogi (nr działki ewidencyjnej 491/2) w Woli Murowanej. Równocześnie w dniu
1 sierpnia 2019 r. wpłynął do Rady Gminy drugi wniosek kolejnego Mieszkańca Woli
Murowanej dotyczący tego samego zakresu sprawy (w odniesieniu jednak do działek
ewidencyjnych 499/2, 498, 508/2, 509/2).
Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 9 sierpnia 2019 r. z uwagi na
konieczność przeprowadzenia szerokiej analizy związanej z przedmiotem wniosków, Komisja
stosownie do brzmienia § 106b ust. 7 pkt 2 Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny, zaproponowała
wydłużenie terminu załatwienia przedmiotowych wniosków do dnia 2 października 2019 r.
Rada Gminy podjęła w tym zakresie dwie uchwały w dniu 27 sierpnia 2019 r.:
1) RG-XIII/122/19 dot. wniosku z dnia 30 lipca 2019 r.
2) RG-XIII/123/19 dot. wniosku z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja zapoznała się ze zgromadzonym materiałem
w przedmiotowej sprawie, proponując uznanie obu wniosków Mieszkańców Woli Murowanej
za zasadne.
Uznano, że przesunięcie pasa drogowego zgodnie ze wskazaniami w pismach
Wnioskodawców będzie skutkowało następującymi konsekwencjami:
 dla Gminy konieczność przeprowadzenia zmiany planu miejscowego (skutki
finansowe),wypłaty odszkodowania za nieruchomości w takiej samej wysokości;
 dla Wnioskodawców brak skutków finansowych czy prawnych przy przeprowadzaniu
podziałów (wydzielenie działki bez względu na powierzchnię wiąże się z
jednakowymi kosztami) oraz zmniejszenie wartości odszkodowania za nabyte przez
Gminę nieruchomości,
 dla Właściciela działki nr ewid. 525 konieczność wydzielenia pasa terenu;
 wzmacnia poczucie sprawiedliwości społecznej w związku z równomiernym
obciążeniem skutkami uciążliwości.
Jedynym możliwym warunkiem spełnienia oczekiwań wnioskodawców jest przystąpienie i
przeprowadzenie procedury zmiany MPZP. Rzeczywisty termin wejścia w życie planu od 18
do 24 miesięcy, koszt około 30.000,00 zł.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, uwzględniając powyższe, podczas swojego posiedzenia
w dniu 17 września 2019 roku podjęła jednogłośnie decyzję o uznaniu wniosku za zasadny.
Propozycję załatwienia wniosku jako „zasadny” przyjęto w głosowaniu.
W głosowaniu uczestniczyło 3 radnych.
Wyniki głosowania: „za”- 3 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Zgodnie z §106b ust. 6 Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny, Komisja przekaże
Przewodniczącemu Rady Gminy Sitkówka-Nowiny propozycję załatwieniu przedmiotowych
wniosków – tj. dwa projekty uchwały w sprawie załatwienia wniosku.
Ad. 3
Wnioski i opinie komisji
Wniosków i opinii nie wypracowano.
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

……………………………………..

