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PROTOKÓŁ  NR 1/2019 
z posiedzenia KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  

 
odbytego w dniu 14 stycznia 2019 roku  

w Urzędzie Gminy w Cielądzu 
 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecny członek Komisji – Paweł Kłos. 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz 

2. Sylwester Krawczyk  Sekretarz Gminy 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Rafał 

Kucharski, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność 5 członków 

Komisji (istnienie quorum) i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodniczący Komisji – Rafał Kucharski przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia.  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

4. Analiza i zaopiniowanie petycji skierowanej do Rady Gminy Cielądz. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

Do porządku nie wniesiono uwag i został przyjęty przez Komisję jednogłośnie. 

 

Punkt 3. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu – wybór Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji. 

Radny Przemysław Jędrzejczak zgłosił kandydaturę – Mariusza Błąkałę. Radny wyraził zgodę 

na kandydowanie. 

Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła kandydaturę – Przemysława Jędrzejczaka. Radny nie wyraził 

zgody na kandydowanie. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
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Wobec tego przystąpiono do głosowania, w wyniku którego, stosunkiem głosów: 4 głosy „za” 

przy 1 głosie „wstrzymującym się”, Mariusz Błąkała został wybrany Zastępcą 

Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Uchwała potwierdzająca powyższy wybór stanowi załącznik do protokołu. 

  

Punkt 4. 

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do analizy i zaopiniowania petycji skierowanej 

do Rady Gminy Cielądz. 

Przewodniczący Komisji Rafał Kucharski w pierwszej kolejności odczytał treść petycji, która 

znajduje się w załączeniu do protokołu. 

Następnie poproszono Sekretarza Gminy o przedstawienie wymogów formalno-prawnych w 

zakresie propozycji utworzenia rynku w Cielądzu. 

Sekretarz zapoznał członków Komisji z uwarunkowaniami prawnymi w tym zakresie. W 

pierwszej kolejności zwrócił uwagę na kwestię lokalizacji targowiska. Zaznaczył, że ten obszar należy 

do organu wykonawczego – Wójta Gminy i regulowany jest przepisami ustawy o planowaniu                             

i zagospodarowaniu przestrzennym. Można zatem lokalizować tego typu przedsięwzięcia, jeśli 

plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje taką lokalizację. Jeśli natomiast nie ma planu 

dla danego obszaru, to wówczas organ wykonawczy, gdy uzna taką lokalizację, to wydaje 

decyzję o warunkach zabudowy i określa warunki techniczne w tym zakresie. 

Następnie przedstawił, jakie  wymogi sanitarno – techniczne muszą być zawarte w decyzji 

inwestycji celu publicznego, by dopuścić budowę targowiska gminnego:  

1) wymóg budowy placu targowego o nawierzchni utwardzonej wraz z wyznaczeniem 

miejsc na handel, drogi wewnętrzne, komunikację pieszą oraz stanowiska parkingowe; 

2) obowiązek budowy budynku socjalnego; 

3) zadaszenie stoisk; 

4) budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej; 

5) budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego; 

6) budowa oświetlenia, nagłośnienia oraz wewnętrznego systemu bezpieczeństwa; 

7) ogrodzenie terenu wraz z bramami wjazdowymi; 

8) budowa urządzeń sanitarno-higienicznych. 

Sekretarz zwrócił też uwagę na fakt, że zaproponowane lokalizacje nie mogą być brane pod 

uwagę gdyż plac przykościelny nie stanowi mienia gminnego, a zawarta z Parafią umowa, nie 

daje Gminie uprawnień do dysponowania terenem na cele budowlane, czyli do realizacji takiej 

inwestycji.  
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Sekretarz zaznaczył, że jest to pierwszy obszar, a drugi dotyczyłby już kwestii 

funkcjonowania targowiska. To Rada Gminy w formie regulaminu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 

11 ustawy o samorządzie gminnym określa w formie regulaminu zasady korzystania                                

z targowiska. Gdyby były te dwa elementy spełnione, to obszar prawny byłby już uregulowany. 

Kolejna kwestia funkcjonowania targowiska – to element celowościowy, którego analiza 

jest w kompetencji Rady. Dodał jeszcze, że formalnie petycja musi być rozpatrzona poprzez 

jeszcze uchwałę Rady,  a  treść tej uchwały ustali w pewnym sensie dzisiejsze posiedzenie 

Komisji. 

Podczas dyskusji nad propozycją utworzenia gminnego rynku w Cielądzu członkowie 

Komisji stwierdzili, że brak jest pozytywnych przesłanek, zarówno ekonomicznych jak                        

i społecznych, na utworzenie tego typu obiektu. Stwierdzili, że spełnienie wymienionych wyżej 

warunków technicznych budowy targowiska, wymaga poniesienia znacznych środków 

finansowych, bliskie jest sąsiedztwo z miejscowościami, w których działają podobne obiekty, 

wąski asortyment sprzedawanych towarów też nie będzie przyciągał ani klientów, ani 

sprzedających, jak również, że koszty utrzymania targowiska, w żaden sposób nie będą 

rekompensowane wskazanymi przez wnioskodawcę dochodami.  

Komisja stwierdziła, że przedsięwzięcie to byłoby ekonomicznie nieuzasadnione. I dlatego 

wyraziła w formie uchwały negatywną opinię, która została podjęta jednogłośnie tj. 5 głosami 

„za”. Uchwała Komisji w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej petycji w sprawie otwarcia 

gminnego rynku stanowi załącznik do protokołu. 

Punkt 5. 

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania punktu „Sprawy różne”. 

Radna Jadwiga Mantorska poprosiła Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatę Rosę, by 

była zapraszana na wspólne posiedzenia komisji. 

Przewodnicząca Rady zobowiązała się, że Radna będzie powiadamiana o terminie                       

i porządku posiedzeń Komisji. 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 9:40. 

 

Protokołowała: 

Bogusława Kobacka 

Przewodniczący Komisji  
Skarg, Wniosków i Petycji 

 
Rafał Kucharski 


