PROTOKÓŁ NR 7/2020
z posiedzenia KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
odbytego w dniu 24 stycznia 2020 roku
w Urzędzie Gminy w Cielądzu

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności,
stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wziął Sylwester Krawczyk - Sekretarz Gminy

Punkt 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonał Przewodniczący Komisji – Rafał
Kucharski, witając członków Komisji i pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu.
Stwierdził obecność wszystkich członków Komisji i wobec tego kworum do prowadzenia obrad.

Punkt 2.
Przewodniczący Komisji – Rafał Kucharski przedstawił porządek posiedzenia, który
członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu, który przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Analiza i zaopiniowanie petycji skierowanych przez Panią Renatę Sutor do Rady Gminy
Cielądz:
- w sprawie zmiany przepisów prawa;
- w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Do porządku nie wniesiono uwag.

Punkt 3.
Przystąpiono do rozpatrywania i zaopiniowania petycji Pani Renaty Sutor skierowanych do Rady
Gminy Cielądz.

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż petycje te dotyczą dwóch obszarów. Pierwsze
zagadnienie dotyczy zmiany przepisów prawa np. w zakresie pobierania opłat parkingowych. Wyjaśnił,
że na terenie naszej Gminy takich parkingów nie ma i opłaty nie są pobierane, więc w tym zakresie
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petycja jest bezprzedmiotowa. Kolejny element podjęty w petycji to zawyżanie cen w placówkach
zlokalizowanych w szpitalach. Tutaj Sekretarz wyjaśnił, iż samorząd nie ma na ten zakres żadnego
wpływu. A jeśli zachodzi sytuacja, to jest odpowiedni organ – Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, który nadzoruje ten obszar i dlatego jest propozycja, by w tym zakresie petycję przekazać
do właściwego – wymienionego organu.
Kolejny element zawarty w pierwszej petycji, do którego odniósł się Sekretarza Gminy dotyczył
zmiany przepisów w obszarach prawa materialnego i procesowego tj. np. przepisy kodeksu cywilnego.
Podkreślił, iż Rada ma kompetencje do uchwalania przepisów prawa miejscowego, a więc obszar
zawarty w petycji jest wyłącznie działaniem ustawodawcy. Wobec tego jest propozycja, by w tym
zakresie petycję przekazać do naczelnych organów władzy państwowej.
Sekretarz Gminy podjął też kwestię ujętą w petycji Pani Renta Sutor, dotyczącą Intronizacji

Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Zaznaczył, że tę sprawę pozostawia członkom Komisji
indywidualnej ocenie, mimo iż przygotowany jest projekt, który opiera się jednak głównie na
przepisach konkordacie. Zauważył też, że w chwili obecnej nie wiadomo też jest jeszcze, jakie
stanowisko w tej sprawie zajmuje Kościół.
Członkowie Komisji po analizie przedłożonych petycji oraz mając na uwadze udzielone
wyjaśnienia, zaakceptowali przygotowane projekty uchwał w tym temacie i zgodzili się z ich
treścią.
Uchwały z dnia 24 stycznia 2020 r. Nr 1/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
petycji w sprawie zmiany przepisów prawa oraz Nr 2/200

w sprawie wyrażenia opinii

dotyczącej petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji
zostały przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji przyjęte jednogłośnie i stanowią załączniki do
protokołu.

Punkt 4.
W punkcie porządku posiedzenia Komisji: „Sprawy różne” Sekretarz Gminy Sylwester
Krawczyk poinformował o treści petycji, która wpłynęła do Wójta Gminy i dotyczyła
udostępnienia interesantom aplikacji do płatności bezgotówkowych. Wyjaśnił, iż Fundacja
„Polska Bezgotówkowa” bardzo mocno naciska w tej kwestii. Jednak po analizie tego tematu
uznano, że w Urzędzie funkcjonują rozwiązania dające mieszkańcom możliwość korzystania
z płatności bezgotówkowych i wdrożone obecnie procedury związane z zabezpieczeniem
potrzeb interesantów w tym zakresie są wystarczające, a ponadto przez rok jest za darmo
aplikacja, a później trzeba płacić i utrzymywać.
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Punkt 5.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków
i Petycji Rafał Kucharski zamknął posiedzenie Komisji o godz. 9:30.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Protokołowała:

Rafał Kucharski

Bogusława Kobacka
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