
Protokół Nr 1/2019 

z posiedzenia Komisji Skarg,Wniosków i Petycji 

z dnia 19 lutego  2019 r. 

 

 Dnia 19 lutego 2019  r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków                

i Petycji, w którym udział wzięli jej członkowie oraz przewodnicząca rady.  

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca  rady gminy, która przywitała obecnych 

po czym przedstawił następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji. 

3. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

Radna Izabela Zakrzewska zgłosiła kandydaturę radnego Wojciecha Kaszubskiego na 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 

 

 Członkowie Komisji jednogłośnie wybrali radnego Wojciecha Kaszubskiego na 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Dalsze prowadzenie posiedzenia przejął Przewodniczący Komisji. 

 

Radna Izabela Zakrzewska zgłosiła kandydaturę radnej Mirosławy Ciesielskiej na 

Zastępcę Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatur nie zgłoszono. 



Członkowie Komisji jednogłośnie wybrali radną Mirosławę Ciesielską  na Zastępcę 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji Skarg, Wniosków              

i Petycji na rok 2019. 

Uwag do przedstawionego planu pracy nie zgłoszono. 

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na szczególny charakter nowo powołanej 

komisji, której zadaniem jest rozpatrywanie i opiniowanie skarg, wniosków i petycji 

wpływających do rady gminy. 

 

Ad. 4 

W ramach spraw bieżących radni zgłosili następujące uwagi: 

- rady Wojciech Kaszubski poprosił o ponaglenie Powiatowego Zarządu Dróg                     

w sprawie ustawienia koło szkoły w Ustroniu znaku ograniczenia prędkości, 

- przewodnicząca rady gminy zaznaczyła, iż należy również przystąpić do montowania 

w terenie tablic z oznaczeniem miejscowości oraz numerów domów, 

- wszyscy członkowie komisji zauważyli potrzebę uzupełnienia dziur powstałych na 

drogach, które ciągle się wybijają. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za przybycie po czym dokonał 

zamknięcia posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji  

    Wojciech Kaszubski 

  

Protokołowała:           

Inspektor ds. obsługi rady gminy       

Aleksandra Bednarek                                                                 

 



Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok 

 

Lp. 

 

Tematyka 

 

Termin realizacji 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Rozpatrywanie skarg, wniosków  i petycji przekazanych 

Komisji przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

Wydawanie opinii dotyczących skarg, wniosków  i petycji 

przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 

Gminy. 

Współpraca z właściwymi Komisjami Rady Gminy. 

 

I – IV kwartał 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


