Protokół Nr 2
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21 lutego 2019 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. Rozpatrzenie petycji mieszkańców wsi Pawlikowice II

Przewodnicząca Komisji przypomniała, treść petycji mieszkańców wsi Pawlikowice, która
dotyczy poprawy stanu drogi i poboczy, usunięcia drzew i krzewów zarastających rowy,
dokończenia położenia chodnika od Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach do końca wioski (
droga leżąca w kompetencji Powiatu Pabianickiego)
Przewodnicząca poinformowała także, że w sprawie petycji zostały poczynione
przedsięwzięcia takie jak; wystosowane pismo do Wójta o poczynienie ustaleń w
przedmiotowej sprawie, wizja w terenie zainteresowanych radnych, a także pracownika
Urzędu Gminy odpowiedzialnego za stan dróg.
Przewodnicząca poinformowała, że w jej ocenie stan przedmiotowej drogi jest faktycznie w
złym stanie, koniecznym jest jej naprawa dla poprawienia bezpieczeństwa użytkowników.
Z powyższym zgodzili się pozostali członkowie Komisji, którzy znają stan przedmiotowej
drogi.
Z uwagi na to, że droga należy do Zarządu Dróg Powiatowych gmina nie jest władna, aby
podjąć działania Przewodnicząca Komisji informowała, że prowadziła rozmowy z
Przewodniczącym Rady o umieszczenie w porządku obrad najbliższej sesji projektu uchwały,
wymaganej do rozstrzygnięcia petycji ( zgodnie z wymogami przepisów prawa z zakresu trybu
rozpatrywania petycji, wniosków i skarg).
Projekt uchwały został przygotowany, w tym miejscu Przewodnicząca Komisji zapoznała
Komisję z jego treścią, co stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.
W projekcie uchwały stwierdza się, że petycja dotyczy stanu drogi powiatowej, stąd podmiotem
właściwym do jej rozpatrzenia jest zarządca tej drogi - Powiat Pabianicki.
W związku z przekazaniem przez Wójta Gminy petycji do Starostwa Powiatowego w
Pabianicach, zobowiązuje się Wójta Gminy do bieżącej kontroli realizacji przez Powiat działań
będących przedmiotem petycji.
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Komisja poparła poprzez aklamację przedłożenie na najbliższej sesji Rady Gminy projektu
uchwały w powyższej sprawie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Posiedzeniu przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Protokołowała:
Urszula Czerwonka
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