
Protokół nr 4 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

z 11 kwietnia 2019 r. 

    

1. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 11 kwietnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia komisji: 

1. Zapoznanie się ze skargami mieszkańców gminy dot. komisji mieszkaniowej. 

2. Sprawy bieżące. 

3. Obecni członkowie komisji: 

Jolanta Michałek 

Zbigniew Pęcherz 

Edward Pilarski 

Artur Dawydzik – Przewodniczący Rady Gminy  

Danuta Pries – Sekretarz Gminy 

Ryszard Krawczyk – radca prawny 

Agnieszka Zaręba – insp. ds lokalowych  

Jacek Kiszkis – przewodniczący komisji terenowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Adam Łuć – członek komisji terenowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Andrzej Janus – wiceprzewodniczący komisji terenowej, bezpieczeństwa i porządku 

publicznego 

Herbert Panchyrz – członek komisji terenowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego 

 

Przewodnicząca Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji – Jolanta Michałek przywitała 

obecnych i przedstawiła porządek posiedzenia komisji. Nikt z radnych nie wniósł uwag do 

porządku. Następnie Przewodnicząca Komisji zapoznała ze skargami mieszkańcami gminy 

dot. komisji terenowej oraz protokołem komisji terenowej. Po wysłuchaniu przedstawionych 

informacji, członkowie komisji terenowej przedstawili przebieg posiedzenia komisji 

terenowej, które odbyło się 12 marca br. Opinia komisji terenowej na temat przydziału lokali 

mieszkalnych, spowodowała liczne skargi, które wpłynęły do Wójta Gminy. Skarżący 

zarzucali komisji brak obiektywizmu oraz wyrażali niezadowolenie z opinii komisji i decyzji o 

przydziale lokali.  

Obecni na komisji członkowie komisji stwierdzili, że zasady przyznawania lokali 

mieszkalnych, którymi się kierują pochodzą z 2002 roku i wymagają aktualizacji. Poszczególni 

członkowie komisji terenowej odnosili się do poszczególnych zarzutów skarżących i 

stwierdzali, że w większości są one bezpodstawne. Adam Łuć podkreślił, że należałoby zacząć 

od zmiany zapisów zasad przydziału, aby dostosować je do obowiązujących przepisów prawa.  

 

Komisja po przeprowadzeniu dyskusji i dokonaniu szczegółowej analizy przedstawionej 

dokumentacji oraz wysłuchaniu członków komisji mieszkaniowej postanowiła zaprosić na  

najbliższe posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się 16 kwietnia 

br., skarżących, w celu ich wysłuchania.  

 

 

Przewodniczący Komisji  

 

............................................ 
              /data, podpis/ 

 
 


