
    Protokół z posiedzenia komisji
Skarg, wniosków i petycji

z  10 marca 2021 r.  

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

Tryb zwołania: Komisja  zwołana  przez  Przewodniczącą  Rady Miejskiej,  w związku z planem
pracy Komisji
Temat pracy komisji: 1.Rozpatrzenie Petycji ws. wydania opinii przez Radę Miejską w sprawie
Referendum Ludowego (DU-RM.0005.2.2021)
Prowadzący obrady: Jarosław Deleska - przewodniczący komisji.
Czas trwania posiedzenia: 0:10 (14:30 do 14:40)
Frekwencja Radnych:
Dariusz Pietrzykowski
Barbara Strzelecka

Nieobecni:
Patrycja Juszczyk

Pozostałe osoby:
Tomasz Wójkowski- Radca Prawny

Ustalenia i Rozstrzygnięcia:

Projekt Nr 26 w sprawie przekazania petycji

J.Deleska- Witam państwa na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Witam Radnych,
witam  pana  mecenasa.  Na  podstawie  ilości  zalogowanych  na  platformie członków  komisji
stwierdzam kworum niezbędne do prowadzenia obrad i  podejmowania prawomocnych uchwał i
decyzji. Tematem dzisiejszego spotkania jest rozpatrzenie petycji Pani Teresy Garland w sprawie
wydania  opinii  przez  Radę Miejską, w sprawie  Referendum Ludowego.  Punkt  2  to  są  sprawy
bieżące i wnioski. Poddaję  pod głosowanie proponowany porządek obrad.

Głosowanie:

za-3

przeciw- 0

wstrz-0

ilość członków komisji:4

ilość członków komisji podczas głosowania:3



J.Deleska-  Stwierdzam, że 3 członków Komisji przyjęło proponowany porządek obrad.  Nikt nie
był przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu. Przechodzimy do punktu 1 naszego spotkania tzn.
do rozpatrzenia i przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi dotyczącej  wydania opinii
przez  Radę  Miejską  w  sprawie  Referendum  Ludowego.  Bardzo  proszę  pana  mecenasa  o
przedstawienie opinii prawnej.

T.Wójkowski-  W nawiązaniu do pisemnej opinii,  petycja dotyczy spraw, które nie leżą w zakresie
kompetencji  Rady  Gminy  w  Czeladzi  co  uzasadnia  przekazanie  jej  według  właściwości.  W
kompetencji Rady Gminy leżą sprawy wyłącznie przeprowadzenia referendum lokalnego natomiast
ta petycja dotyczy spraw, które dotyczą kwestii  ogólnokrajowych, ustroju państwa co w sposób
oczywisty przekracza poza kompetencje gminy. Proponuje przekazać petycję do załatwienia według
właściwości.

J.Deleska-  Dziękuję  bardzo.  Czy ktoś  z  Państwa  Radnych  chciałby  coś  dodać  w tej  sprawie?
Rzeczywiście, zagadnienia przedstawione w skierowanej do Rady Miasta petycji nie mieszczą się w
szerokim spektrum właściwości Rady Gminy  ujętych w art.  18 ust.2  pkt od 1 do 15 ustawy o
samorządzie  gminnym.  W  związku  z  tym  również  proponuje  przekazać  tą  petycję  według
właściwości  zgodnie  z  przetoczonym  przez  pana  mecenasa  art.6  ust.1  ustawy  o  petycjach.
Odczytanie projektu uchwały. Proszę członków komisji o przegłosowanie projektu uchwały.

Głosowanie:

za-3

przeciw- 0

wstrz-0

ilość członków komisji:4

ilość członków komisji podczas głosowania:3

Opinia pozytywna

J.Deleska- Stwierdzam, że 3 członków komisji głosowało za przyjęciem projektu uchwały. Nikt nie
był  przeciwny,  nikt  się  nie  wstrzymał  od  głosu.  Czy  są  jakieś  sprawy bieżące?  W związku  z
wyczerpaniem porządku obrad  zamykam posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Protokołowała     Przewodniczący

Jarosław Deleska

Milena Kubasik- Janicka               
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