Protokół Nr 2/2019
z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie , które
odbyło się w dniu 16 stycznia 2019 r.
Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Anna Ślęzak.
Komisja odbyła posiedzenie w składzie:
1) Anna Ślęzak,
2) Bartłomiej Roszczypała,
3) Dariusza Dziewulski,
4) Karol Sitek,
5) Grzegorz Kozłowski.
Porządek posiedzenia:
1. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.
2. Sprawy różne.
Komisja ustaliła następujący plan pracy na pierwsze półrocze 2019 r.:
Styczeń
1. Omówienie pojęć skargi, wniosku i petycji jako przedmiotu działania Komisji.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na pierwsze półrocze 2019 r.
3. Sprawy różne.
Luty- czerwiec
1. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
2. Omówienie i analiza rozpatrywanych skarg, wniosków i petycji zgodnie z
obowiązującym stanem prawnym.
3. Wypracowanie opinii w formie projektu uchwały na temat skarg, wniosków lub
petycji, które zostały przekazane do komisji przez Radę Miejską.
4. Sprawy różne.
Czerwiec
1. Podsumowanie pierwszego półrocza pracy komisji.
2. Przyjęcie planu pracy na drugie półrocze 2019 r.
3. Sprawy różne.
Ad. pkt 2
Komisja zapoznała się z Petycją Mieszkańców dotyczącą umożliwienia pokazywania obrad
komisji Rady Miejskiej w Strykowie w telewizji internetowej, złożoną do Rady Miejskiej w
Strykowie w dniu 28 grudnia 2018 r. i przystąpiła do jej merytorycznej oceny.
Pani Patrycja Andrzejewska radca prawny wyjaśniła, że złożona przez Mieszkańców Petycja
nie spełnia wymogów formalnych petycji zgodnie z ustawą o petycjach.
Po dokonaniu analizy i merytorycznej oceny Komisja skarg, wniosków i petycji na
posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 roku:
 oceniła iż przedmiotowa petycja nie zawiera oznaczenia podmiotu reprezentującego
podmiot wnoszący petycję. Ponadto nie oznaczono miejsca zamieszkania lub siedziby
każdego z tych podmiotów.
Z uwagi na powyższe, mając na uwadze art.7 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz.870 ) petycja nie spełnia wymogów, o których mowa
w art. 4 ust.2 pkt 1 i pkt 2, a zatem powinna pozostać bez rozpatrzenia.
 przyjęła w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 1/2019 w sprawie wyrażenia opinii o
sposobie rozpatrzenia petycji.
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W sprawach różnych radny Grzegorz Kozłowski mówił o zniszczonych klatkach schodowych
w bloku komunalnym przy ul. Sowińskiego w Strykowie, oraz o potrzebie zwiększenia
funduszu remontowego dla zasobów komunalnych.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała Z.Kubiak

Przewodnicząca
Komisji skarg, wniosków i petycji
Rady Miejskiej w Strykowie
Anna Ślęzak
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