Protokół Nr 17/20/KS
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbytego w sali posiedzeń komisji w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniu 13 marca 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:
• Pani Janina Michalska – radca prawny Urzędu Gminy (pkt 2 porządku obrad).,
• Pana Sławomir Sobczyk – zastępca kierownika Referatu Inwestycji, Nieruchomości i
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy (pkt 2 porządku obrad).

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 2 do protokołu).
Porządek obrad komisji został przyjęty jednogłośnie przez członków komisji – 3 głosy „za”.
Ad. 2
Analiza wniosku mieszkań Kazachstanu
Do Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w dniu 11 marca 2020 r. wpłynął
wniosek mieszkańca Kazachstanu w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego na terenie
Gminy Sitkówka-Nowiny.
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 dzisiejszym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzono dokładną
analizę przedmiotowego wniosku. Ustalono, że mieszkaniec Kazachstanu jako przyszły
repatriant stara się o powrót do Polski. Zgodnie z ustawą o repatriacji z dnia 9 listopada
2000r. do kompetencji Rady Gminy należy m.in. przyznanie lokalu mieszkalnego i
zapewnienie warunków materialnych osobom mającym status repatrianta.
Gmina nie dysponuje lokalami mieszkalnymi, które mogłoby być przyznane na cel określony
we wniosku. Wszystkie lokale mieszkalne, które stanowią zasób lokalowy, objęte są
umowami najmu na czas nieokreślony z pierwszeństwem wykupy przez najemców.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, uwzględniając powyższe, podczas swojego posiedzenia
w dniu 13 marca 2020 r. podjęła jednogłośnie decyzję o nieuwzględnieniu 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 mieszkańca Kazachstanu.
Ad. 3
Wnioski i opinie komisji
Komisja nie wypracowała wniosków ani opinii.
Ad. 4
Zamknięcie obrad komisji
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Pan Damian Milewski zamknął posiedzenie
komisji o godz. 14.30.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował: Damian Milewski – przewodniczący komisji

Data i podpis członków komisji:
1. Damian Milewski

……………………………………..

2. Renata Krzysiek-Nowakowska

……………………………………..

3. Agnieszka Stępień

……………………….……………..

