Protokół Nr 1
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21 grudnia 2018 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną
listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji A. Marciniak, która powitała
przybyłych i przedłożyła proponowany porządek posiedzenia.
1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji i Sekretarza.
Przewodnicząca poinformowała, że do Komisji wpłynęła petycja od mieszkańców wsi
„Pawlikowice II”
Petycja dotyczy poprawy stanu drogi i poboczy, usunięcia drzew i krzewów zarastających
rowy, dokończenia położenia chodnika od Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach do końca
wioski. Przewodnicząca wnioskowała o rozszerzenie porządku posiedzenia o punkt 2 w celu
zapoznania się z petycją.
Komisja zaaprobowała wniosek.

Ad. pkt 1.

Przewodnicząca Komisji przypomniała obowiązujące przepisy Statutu Gminy w kwestii dot.
zakresu działania Komisji Skarg Wniosków i Petycji (wszyscy radni otrzymali obowiązujący
dokument Statutu Gminy na I sesji rady gminy Pabianice w dniu 21 XI.2018 r.).
Następnie dokonano wyboru W-ce Przewodniczącej Komisji i Sekretarza.
Na W-ce Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Przewodnicząca A. Marciniak
zaproponowała kandydaturę radnej M. Brandeburg, która wyraziła zgodę na pełnienie tej
funkcji.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Po poddaniu do głosowania kandydatury radnej M. Brandeburg na funkcję W-ce
Przewodniczącej za kandydaturą. Komisja opowiedziała się w głosowaniu 4 głosami za, bez
głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się.
Na Sekretarza Komisji Przewodnicząca Komisji zaproponowała kandydaturę radnej J. Szafran,
która również wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Po poddaniu do głosowania kandydatury radnej J. Szafran na funkcję Sekretarza Komisji za
kandydaturą Komisja opowiedziała się w głosowaniu 4 głosami za, bez głosów przeciwnych i
bez głosów wstrzymujących się.
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Ad. pkt 2.

Komisja zapoznała się z petycją, która wpłynęła od mieszkańców wsi „Pawlikowice II” (data
wpływu do Urzędu Gminy 19.12.2018 r. ). Petycja dotycząca poprawy stanu drogi i poboczy,
usunięcia drzew i krzewów zarastających rowy, dokończenia położenia chodnika od Szkoły
Podstawowej do końca wioski.
Petycja stanowi pisemny zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
Radna J. Szafran zabierając głos stwierdziła, że znany jest jej odcinek tej drogi, o której
naprawę występują mieszkańcy, zdaniem radnej faktycznie stan tej drogi jej fatalny, uważa
petycję za słuszną.
Komisja po krótkiej wymianie zdanie wypracowała wniosek do Wójta Gminy, w którym
występuje o pilne zajęcie stanowiska w w/w sprawie i oczekuje na odpowiedź pisemną.
Kserokopia wniosku stanowi pisemny zał. nr 3 do niniejszego protokołu.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
Anna Marciniak

Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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