
Protokół z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

z dnia 27.04.2021 r. 

  

I.                    Rozpoczęcie posiedzenia godz. 16:00 

Obecni na posiedzeniu: 

Artur Dawydzik – przewodniczący Rady Gminy w Krupskim Młynie 

Jolanta Michałek – przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Edward Pilarski – wiceprzewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Zbigniew Pęcherz – członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Andrzej Janus – członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Roman Kulawik – członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Adam Pielka – członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Alicja Ziaja - członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji  

Danuta Pries – Sekretarz Gminy 

Ryszard Krawczyk – radca prawny 

  

II.                 Porządek posiedzenia:  

1. Dokończenie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 

Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

2. Dokończenie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego. 

3. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Gminy Krupski Młyn dot. umieszczenia w porządku 

obrad i podjęcie uchwały na najbliższej sesji Rady Gminy w sprawie działań zmierzających do 

uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego wdrożenie wraz z 

przeznaczeniem wystarczających środków na całkowitą realizację tematu do początku lata 

2021 r. 

4. Sprawy bieżące.  

  

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Jolanta Michałek przywitała 

obecnych na posiedzeniu członków Komisji oraz gości. 

  

Ad. 1.  

Dokończenie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu 

Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.  

Przewodnicząca Komisji zapoznała zgromadzonych z treścią petycji dotyczącej poparcia 

Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. 

Członkowie Komisji, po przeprowadzeniu dyskusji, wypowiedzieli się w wyżej wymienionej 

sprawie, stwierdzając jednogłośnie, że petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego jest niezasadna. Komisja po 

dokonaniu szczegółowej analizy petycji postanowiła przedłużyć czas na jej rozpatrzenie do 

końca maja 2021 roku. Komisja postanowiła niezwłocznie poinformować o tym wnoszącą 

petycję.   

  

Ad. 2.  

Dokończenie rozpatrzenia petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.  

Przewodnicząca Komisji zapoznała zgromadzonych z treścią petycji w sprawie 

przeprowadzenia Referendum Ludowego. 

Członkowie Komisji, po przeprowadzeniu dyskusji, wypowiedzieli się w wyżej wymienionej 

sprawie, stwierdzając jednogłośnie, że petycja w sprawie przeprowadzenia Referendum 

Ludowego jest niezasadna. Komisja po dokonaniu szczegółowej analizy petycji postanowiła 



przedłużyć czas na jej rozpatrzenie do końca maja 2021 roku. Komisja postanowiła 

niezwłocznie poinformować o tym wnoszącą petycję.   

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po dokonaniu bardzo szczegółowej analizy treści petycji 

o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego oraz petycji w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego i po 

przegłosowaniu, postanawia uznać je za niezasadne i skierować je do Rady Gminy, 

jednocześnie wnioskuje o podjęcie ostatecznych rozstrzygnięć do końca maja br.  

  

Ad. 3. 

Rozpatrzenie petycji mieszkańców Gminy Krupski Młyn dot. umieszczenia w porządku 

obrad i podjęcie uchwały na najbliższej sesji Rady Gminy w sprawie działań 

zmierzających do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego 

wdrożenie wraz z przeznaczeniem wystarczających środków na całkowitą realizację 

tematu do początku lata 2021 r. 

Przewodnicząca Komisji zapoznała zgromadzonych z treścią petycji mieszkańców Gminy 

Krupski Młyn dot. umieszczenia w porządku obrad i podjęcie uchwały na najbliższej sesji Rady 

Gminy w sprawie działań zmierzających do uchwalenia planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz jego wdrożenie wraz z przeznaczeniem wystarczających środków 

na całkowitą realizację tematu do początku lata 2021 r. 

Sekretarz Gminy poinformowała obecnych na jakim etapie jest opracowywanie mpzp oraz, że 

środki finansowe na realizację zadania ujęte są w budżecie gminy na 2021 rok oraz w WPF. 

Przyspieszenie czynności związanych z uchwaleniem w/w planu ze względu na 

sformalizowaną procedurę prawną nie jest możliwe. 

Członkowie Komisji, po przeprowadzeniu dyskusji, wypowiedzieli się w wyżej wymienionej 

sprawie, stwierdzając jednogłośnie, że przedmiotowa petycja jest niezasadna. Komisja po 

dokonaniu szczegółowej analizy petycji postanowiła przedłużyć czas na jej rozpatrzenie do 

końca maja 2021 roku. Komisja postanowiła niezwłocznie poinformować o tym wnoszącą 

petycję.   

  

Ad. 4. 

Sprawy bieżące.  

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

  

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godzinie 16:30 

 

Protokół zakończono i podpisano……………………….. 

 

Prot. K. Michałek 

 


