Protokół
Z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, odbytego dnia 17 stycznia 2019 r. o godzinie
12.00 w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczyło 4 członków na statutowy skład 5 (Zał. Nr 1). W związku z powyższym Komisja
uzyskała quorum do podejmowania opinii i wniosków. Z ramienia Urzędu Gminy w
posiedzeniu uczestniczyli: p. P. Wąsiak – Wójt Gminy, p. B. Cebula – Skarbnik Gminy, p. J.
Nalepka – Sekretarz Gminy, p. A. Bielecka – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i
Ochrony Środowiska, p. T. Jonek – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki
Komunalnej, p. M. Włodarczyk – Inspektor ds. ochrony środowiska leśnictwa i gospodarki
odpadami oraz p. M. Wyzdak – Kołodziej – Inspektor ds. organizacyjnych.
Ad 1) W tym punkcie wybrano osobę do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego
Komisji, którą została p. J. Nalepka – Sekretarz Gminy (wyniki imienne, głosowali „za”:
p. Krzysztof Deinert, p. Bernadeta Drąg, p. Piotr Blach oraz p. Tomasz Żelasko). Następnie p.
J. Nalepka – Sekretarz Gminy przedstawiła zebranym sposób w jaki będzie przeprowadzane
głosowanie w kwestii wyboru Przewodniczącego/ej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru Przewodniczącego/ej Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. P. P. Blach zgłosił kandydaturę p. T. Żelasko – który wyraził zgodę na kandydowanie.
P. B. Drąg zgłosiła kandydaturę p. K. Deinerta – który także wyraził zgodę na kandydowanie
do wyżej przytoczonej funkcji. Wobec braku dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania
nad zamknięciem listy kandydatów, w wyniku którego jednogłośnie tj. 4 głosami „za” (wyniki
imienne, głosowali „za”: p. Krzysztof

Deinert, p. Bernadeta Drąg, p. Piotr Blach oraz

p. Tomasz Żelasko) zamknięto listę kandydatów. Następnie przystąpiono do głosowania nad
kandydaturą p. T. Żelasko, w wyniku którego 2 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” (wyniki
imienne, głosowali „za” p. Piotr Blach oraz p. Tomasz Żelasko, głosowali „przeciw” p.
Krzysztof Deinert oraz p. Bernadeta Drąg) nie rozstrzygnięto kandydatury p. T. Żelasko.
Następnie przystąpiono do głosowania nad kandydaturą nad p. K. Deinerta, w wyniku którego
2 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Krzysztof Deinert
oraz p. Bernadeta Drąg, głosowali „przeciw” p. Piotr Blach oraz p. Tomasz Żelasko)
głosowanie także nie zostało rozstrzygnięte. P. J. Nalepka przytoczyła zebranym procedury
związane z nierozstrzygnięciem danego głosowania. W związku z powyższym p. J. Nalepka
kolejny raz przystąpiła do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji. P. Blach zgłosił kandydaturę p. T. Żelasko, który wyraził zgodę na
kandydowanie. Następnie p. B. Drąg zgłosiła kandydaturę p. K. Deinert, który także wyraził
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zgodę na kandydaturę na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przystąpiono
do głosowania nad zamknięciem listy kandydatów, w wyniku którego jednogłośnie tj. 4 głosami
„za” (wyniki imienne, głosowali „za” p. Krzysztof Deinert, p. Bernadeta Drąg, p. Piotr Blach
oraz p. Tomasz Żelasko). Następnie przystąpiono do głosowania nad kandydaturą p. T. Żelasko,
w wyniku którego 1 głosem „za”, 2 głosami „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”
(wyniki imienne, głosowali „za” p. Piotr Blach, „przeciw” głosowali: p. Bernadeta Drąg oraz
p. Krzysztof Deinert, od głosu się „wstrzymał” p. Tomasz Żelasko) kandydatura została
odrzucona. W dalszej kolejności przystąpiono do głosowania nad kandydaturą p. K. Deinert,
w wyniku którego 2 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” (wyniki imienne,
głosowali „za” p. Krzysztof Deinert, p. Bernadeta Drąg, „wstrzymali się” od głosu p. Piotr
Blach oraz p. Tomasz Żelasko) na Przewodniczącego wybrano p. K. Deinert. Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił zebranym porządek obrad (Zał. Nr 2).
Ad 2) W tym punkcie omówiono kwestię związaną z odpadami komunalnymi w gminie
Łubniany. P. T. Jonek przedstawił temat przekształcenia działki budowlanej na działkę rolną.
P. A. Bielecka wystosowała zapytanie do zebranych w sprawie ujęcia w programie opieki nad
zwierzętami bezdomnymi - kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt. Radni porównując
kwoty związane z przeprowadzeniem sterylizacji kastracji stwierdzili, że jest to zbyt duże
obciążenie dla budżetu gminy.
Wobec wyczerpania porządku obrad p. K. Deinert, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji o godzinie 12.45 zakończył obrady Komisji.

Załączniki:
Nr 1 – Listy obecności,
Nr 2 – Porządek obrad,
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Krzysztof Deinert
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