Protokół
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbytego w dniu 19 marca 2019 r.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji otworzył radny Wiesław Błaszczyk –
Przewodniczący komisji, który w pierwszej kolejności powitał radnych i zaproszonych gości,
a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej przystąpienia Gminy Widawa do konkursu
związanego z budową placu zabaw przy placówkach szkolnych.
2. Sprawy bieżące i różne.
Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag
i został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu
z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu
wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu
dzisiejszym.
W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag,
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1.
Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż w dniu
8 marca br. do Rady Gminy wpłynęło pismo, które w swej treści wielokrotnie zawiera słowo
„petycja”. Dodał, iż w związku z powyższym zostało ono skierowane według właściwości do
komisji w celu dokonania analizy jego treści oraz oceny zasadności zgłoszonych żądań.
W dalszej kolejności członkowie komisji podjęli dyskusję w temacie konkursu, o którym
mowa w przedmiotowym piśmie zastanawiając się głównie nad formą zachęcania jednostek
samorządowych do wzięcia udziału, a przede wszystkim jego nagłośnienia poprzez
umieszczanie informacji na stronie internetowej gminy. Następnie odniesiono się do
wymogów, jakie należy spełnić, aby zakwalifikować się do realizacji budowy placu zabaw ze
wspomnianego dofinansowania oraz jakie należy dotrzymać, aby zapewnić ciągłość projektu.
W toku dalszej dyskusji radni dokonali analizy regulaminu przedmiotowego konkursu,
w którym mowa o warunkach, jakie dana jednostka musi spełnić, aby móc wybudować plac
zabaw, z którego jasno wynika, iż główną przesłanką jest lokalizacja oraz określona
powierzchnia terenu, na którym miałby być on usytuowany.
Reasumując powyższą dyskusję Przewodniczący Komisji zaznaczył, iż jego zdaniem
pomimo, iż pismo spełnia znamiona petycji Rada Gminy nie powinna jej uwzględnić z uwagi
na to, iż gmina nie posiada odpowiedniego placu spełniającego wymogi w zakresie zarówno
usytuowania, jak i wielkości. Wobec powyższego stwierdzenia poddał pod głosowanie
Uchwałę Nr II/2/19 w sprawie opinii dotyczącej petycji o przystąpienie Gminy Widawa do
konkursu związanego z budową placu zabaw przy placówkach szkolnych.
W wyniku głosowania powyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie przez
wszystkich członków komisji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyrażone w przedmiotowym akcie zostanie
przedstawione Radzie Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.

Ad. 2.
W punkcie dotyczącym spraw różnych członkowie komisji podjęli temat związany
z realizacją zadań, jakie obecnie prowadzone są na terenie gminy. Dodatkowo zapoznali się
z porządkiem obrad oraz materiałami na najbliższą sesję Rady Gminy.
W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem
dodatkowych pytań Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – radny
W. Błaszczyk zamknął obrady komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo.
Na tym protokół zakończono.
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