Protokół Nr 15/20/KS
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniu 29 stycznia 2020 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:
• Pana Andrzej Waśko – kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy (pkt 2 porządku obrad).
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 2 do protokołu).
Porządek obrad komisji został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji – 3 głosy „za”.
Ad. 2
Analiza wniosku Mieszkańców miejscowości Zgórsko
Do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, w dniu 23 stycznia 2020 r. został złożony wniosek
Mieszkańców miejscowości Zgórsko w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę
Sitkówka-Nowiny nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 222/17 w msc. Zgórsko.
Wniosek ten, zgodnie ze Statutem Gminy Sitkówka–Nowiny (§ 106b i nast. Statutu Gminy
Sitkówka-Nowiny, Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. poz. 4644), został przekazany do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, celem jego rozpoznania i przygotowania stosownego projektu
uchwały celem przedłożenia Radzie Gminy do jego załatwienia.
Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 29 stycznia 2020 r.
przeprowadzono dokładną analizę przedmiotowego wniosku. Uznano, że przekazywana
nieodpłatnie działka Nr 222/17 będzie stanowić część planowanej w najbliższej przyszłości
drogi. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, uwzględniając powyższe, podczas swojego
posiedzenia w dniu 29 stycznia 2020 roku podjęła jednogłośnie decyzję o uznaniu wniosku za
zasadny. Pana Andrzej Waśko zobowiązał się do opracowania projektu uchwały celem
załatwienia wniosku.
Propozycję załatwienia wniosku 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.
Ad. 3
Wnioski i opinie komisji
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

……………………….……………..

