Protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 14.12.2018 roku.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las
na rok 2019.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1 – 4.
Przewodnicząca Komisji I. Koźlicka otworzyła posiedzenie Komisji. Powitała członków
Komisji oraz stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5.
Radny W. Majewski – nasze spotkanie nie wniesie nic do Komisji FBiRG. Proszę o
przesyłanie porządku posiedzenia przed komisją. To spotkanie mogło się odbyć
zgodnie z regulaminem, ale niestety tak się nie stało.
Radna J. Pągowska – to posiedzenie zostało narzucone przez pana mecenasa.
Wszystkie komisje stałe muszą opiniować projekt budżetu, choć my jako komisja nie
mieliśmy tego w planie.
Przewodnicząca I. Koźlicka – mamy szczególny czas. Sesja też odbywa się w
innym, niż planowany, terminie, co wymusza na nas inny styl pracy. Nie wydaje się to
takie oczywiste, aby KSWiP opiniowała projekt budżetu.
Radny W. Majewski – mam identyczne odczucia, ale regulamin jest regulaminem, a
na opiniowanie budżetu mamy czas do końca stycznia 2019 roku. Nasza komisja jest
specyficzna i przy omawianiu i analizowaniu wniosków musimy posiłkować się opiniami
różnych fachowców. Proponuję, aby wnieść do budżetu wniosek o 5 tys. zł na potrzeby
uzyskiwania opinii dla KSWiP w sprawach, które mogą stać się tematami naszych
posiedzeń w 2019 roku.

Wniosek o zabezpieczenie 5 tys. zł na potrzeby KSWiP został przyjęty jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2019 został
zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Ad. 6
Przewodnicząca I. Koźlicka poinformowała członków komisji, że skarżący (skarga
omawiana na spotkaniu w dniu 05.12.2018 roku) zostali zaproszeni na posiedzenie
komisji.
Ad. 7 - 8.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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