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 Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków, Petycji     

                    z  dnia 17 grudnia  2018 
                                         

=============================================================================

Tryb zwołania: Komisja zwołana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, w związku z planem pracy oraz z
skierowanymi do komisji uchwałami.

Prowadzący obrady: Przewodniczący komisji Jarosław Deleska

Porządek obrad:

• Opracowanie Ramowego Planu Pracy Komisji na 2019 rok

Czas trwania posiedzenia: 0:30 (15:30 do 16:00)

Frekwencja Radnych:

• Jarosław Deleska

• Andrzej Mentel

• Marcin Gadecki

Nieobecni Radni:

Kierownictwo Urzędu: brak

Pozostałe osoby: brak

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Omówiono przygotowany materiał  zgodnie z planem pracy

Miesiąc Plan pracy
Styczeń 1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Luty 1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
Marzec 1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Kwiecień 1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
Maj 1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Czerwiec 1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
Lipiec Przerwa wakacyjna

Sierpień Przerwa wakacyjna
Wrzesień 1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Październik 1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
Listopad 1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
Grudzień 1.Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

2.Plan pracy Komisji na 2020 rok
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Przebieg obrad:

 J.  Deleska – Otwieram posiedzenie  komisji.  Witam serdecznie,  stan frekwencji  radnych wynosi  100%.
Przejdę do ustalenia porządku obrad, proponuję jako punkt pierwszy Uchwalenie Ramowego Planu Pracy
Komisji na 2019 rok, punkt drugi proponuję wolne wnioski zapytania i punkt trzeci zamknięcie posiedzenia.
Czy ktoś ma jakieś uwagi? Jeżeli nie to bardzo proszę przegłosować. 

Głosowanie nad porządkiem obrad

za – 3 

przeciw – 0 

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano porządek obrad

J.  Deleska  –  jeżeli  chodzi  o  ramowy  plan  pracy,  mamy  taką  propozycję  planu  pracy.  Komisja  Skarg
Wniosków i Petycji jest nową komisją, została powołana do rozpatrywania wszelkich skarg, petycji  czy
wniosków. Nie jesteśmy w stanie sobie zaplanować kiedy wpłynie jakaś skarga wobec czego w każdym
miesiącu mamy rozpatrywanie. Mam pewną uwagę do lipca i sierpnia ponieważ jest tutaj wpisana przerwa
wakacyjna  i  ja  proponuje  zaniechać  takiego  wpisu  i  żeby  dopisać  w  tych  miesiącach  rozpatrywanie.
Ustawowo komisja ma czas na przekazanie,  przygotowanie 30 dniowy termin i  mamy jeszcze termin 7
dniowy jeżeli dana skarga nie leży w kompetencji naszej komisji to musimy w ciągu 7 dni przekazać ją.
Trzeba ją jak najszybciej zbadać pod względem formalnym i czy to jest skarga czy wniosek, czy zawiera
wszystkie wymagane elementy.  To zakładanie przerwy jest  nie stosowne,  każdy oczywiście może wziąć
urlop.  Do  naszej  komisji  dołączy  jeszcze  osoba  Dominika  Penara.  W grudniu  jeszcze  dołożymy punkt
opracowanie planu pracy na kolejny rok. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi?

A. Mentel – w pracy rady miejskiej jestem czwartą kadencję, ja osobiście zostawił bym ten pracy z tego
względu że jeżeli jest potrzeba, wpłynie skarga, petycja, to każdy radny który nie jest na urlopie uczestniczy,
przed wakacjami biuro rady ma dostępny plan urlopów radnych to w momencie potrzeby każda komisja
pracuje nawet w wakacje. Wymaga tego nawet sesja, kiedy to w okresie wakacyjnych są zwoływane na
wniosek Pana Burmistrza. Ja osobiście bym to zostawił ten plan, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać to się
zwołamy i komisja się odbędzie. W Sejmie też jest przerwa wakacyjna. To też nam nie zmieni sposobu
pracy.

M. Gadecki – w każdym planie pracy jest przerwa i jak jest konieczność to się zwołuje.

J.  Deleska – Tylko tak jak powiedziałem na początku to jest nowa komisja, obawiam się żeby nie było
takiego momentu że wpłynie skarga czy wniosek i trzeba będzie zadziałać szybko a tutaj okaże się że jest
przerwa no nie wiem.

A. Mentel – jeżeli będzie Pan na urlopie to i tak nie przyjedzie Pan z zagranicy, bo każdy ma prawo do
urlopu. Ja osobiście bym zostawił bo jeśli będzie potrzeba to przyjeżdżamy i nie ma problemu tak jest od x
lat. Nie mielibyśmy zgodności z planem pracy rady jak zmienimy.

J. Deleska – rozumiem, zgadzam się z tym zdaniem, tylko żeby ktoś komisji nie zarzucił że komisja robi
sobie przerwę i w tych miesiącach nie pracuje. 

A. Mentel – Proszę mi powiedzieć jak pracuje sejm, jak mają urlop w sierpniu i chyba od połowy lipca
łącznie 6 tygodni. Warto by się zastanowić nad prawem jakie zostało stworzone. 
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J. Deleska – żeby nie przedłużać, przychylam się do Pana wniosku i niech zostanie ta przerwa wakacyjna, w
takim razie chciałbym poddać pod głosowanie ten plan pracy.

Głosowanie nad planem pracy

za – 3 

przeciw – 0 

wstrz – 0 

Rozstrzygnięcie – pozytywnie zaopiniowano plan pracy. 

J. Deleska – Plan pracy został przyjęty, jeżeli nie ma więcej pytań zamykam posiedzenie komisji.

Przewodniczący           

Komisji Skarg, wniosków i petycji

Jarosław Deleska 

Data napisania protokołu : 17.12.2018 r.

Data podpisania protokołu :..............................

Data przekazania protokołu do BIP : …...........


