
Protokół nr 4 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

z 16 kwietnia 2019 r. 

    

1. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 16 kwietnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia komisji: 

1. Zapoznanie się ze skargami mieszkańców gminy dot. komisji mieszkaniowej.(2) 

2. Sprawy bieżące. 

3. Obecni członkowie komisji: 

Jolanta Michałek 

Zbigniew Pęcherz 

Edward Pilarski 

Artur Dawydzik – Przewodniczący Rady Gminy  

Danuta Pries – Sekretarz Gminy 

Elżbieta Psiuk – radca prawny 

Agnieszka Zaręba – insp. ds lokalowych  

 

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

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

porządku. Przewodnicząca Komisji zapoznała z treścią skarg mieszkańców gminy dot. ustaleń 

komisji terenowej, następnie poproszono kolejno skarżących, aby przedstawili swoje 

stanowisko i zarzuty dotyczące przebiegu posiedzenia ostatniej komisji terenowej, 

wnioskowali o stosowanie jednolitych zasad przy dokonywaniu podziału lokali mieszkalnych 

oraz aby uwzględniać pierwszeństwo przydziału osobom z terenu gminy.  

Na posiedzeniu obecni byli dwaj skarżący oraz jedna osoba reprezentująca skarżącego. 

Czwarty skarżący niestety nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu, zgłosił wcześniej swoją 

nieobecność. Zaproszone osoby zostały zapoznane z projektem protokołu posiedzenia komisji 

terenowej oraz wysłuchały wyjaśnień dotyczących przebiegu posiedzenia tej komisji. Zostały 

poinformowane o wniosku członków komisji terenowej, który dotyczył zmiany zasad 

przyznawania lokali mieszkalnych, które pochodzą z 2002 roku i wymagają aktualizacji.  

Przewodnicząca Komisji podziękowała za udział w komisji osobom zaproszonym a Komisja 

po przeprowadzeniu dyskusji i przeprowadzeniu analizy dokumentacji oraz wysłuchaniu 

zainteresowanych postanowiła, aby: 

1. podczas kolejnego spotkania dokonać oględzin lokali mieszkalnych, które zostały 

przeznaczone do przydziału w marcu br.; 

2. poinformować skarżących o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do 31 maja 

2019 r.  

Po przeprowadzeniu oględzin zwołać kolejne posiedzenie Komisji ds. Skarg, wniosków i 

Petycji w maju br.  

 

Przewodniczący Komisji  

 

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

 
 
 
 
 
 



ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI MIESZKANIOWEJ z 12.03.2019 r. 

 

W dniach 19 i 20 marca wpłynęły 4 skargi dotyczące Komisji Mieszkaniowej z dnia 

12.03.2019 r.  

Skargi dotyczyły dwóch kwestii: 

1.  Obecności i brania czynnego udziału w Posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, 

Przewodniczącego Komisji w trakcie rozpatrywania wniosku jego córki.  

2. Odwołania od decyzji Komisji Mieszkaniowej w sprawie nieprawidłowości podczas 

przyznawania mieszkań.  

 

Ad.1 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu dokumentów i wysłuchaniu stron 

stwierdziła, że skarga dotycząca Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej jest niezasadna, 

ponieważ w protokole z Komisji Mieszkaniowej z dnia 12.03.2019 r. zapisano, że 

przewodniczący na czas rozpatrywania wniosku córki poprosił o wyłączenie go z 

prowadzenia posiedzenia Komisji Mieszkaniowej oraz głosowania. Potwierdzili to również 

podczas posiedzenia KSWiP w dniu 11.03.2019 r. obecni członkowie Komisji 

Mieszkaniowej.  

 

Ad. 2 

Co do odwołań w sprawie nieprawidłowości podczas przyznawania mieszkań, Komisja Skarg 

Wniosków i Petycji po wysłuchaniu członków Komisji Mieszkaniowej oraz odwołujących się 

mieszkańców postanowiła wydłużyć czas na rozpatrzenie odwołań do 31.05.2019 r. w celu 

ponownego przeanalizowania.  

 

Komisja ustaliła, co następuje: 

Po przeprowadzonych rozmowach z członkami Komisji Mieszkaniowej oraz 

wnioskodawcami, Komisja odwołując się do obowiązującego REGULAMINU przekazuje 

sprawę do ostatecznego rozstrzygnięcia Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

 

 

Przewodniczący Komisji  

 

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

 


