
Protokół Nr 9 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 7 lipca 2020 r. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą obecności 

stanowiącą zał. nr 1 do protokołu. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji A. 

Marciniak. 

Tematyka posiedzenia: 

Rozpatrzenie petycji  z dnia 20.06.2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Pabianice: 29.06.2020 r.) 

w sprawie: „likwidacji nękania smrodem (odorem powstałym z gnojowicy)” 

 

Przewodnicząca powitała zebranych, przedstawiła tematykę posiedzenia, a następnie odczytała 

przepisy ustawy o petycjach odnoszące się do elementów jakie musi zawierać petycja. 

Zwróciła przy tym uwagę, że sprawa dotycząca smrodu z chlewni w Bychlewie, która była 

wielokrotnie tematem poprzednich posiedzeń Komisji, nie należy do kompetencji Rady Gminy 

Pabianice, co zostało stwierdzone przez Urząd Wojewódzki. Niemniej wpłynęła petycja, którą 

członkowie Komisji otrzymali wcześniej w celu zapoznania się z nią, a która stanowi zał. nr 2 do 

protokołu. W konsekwencji tego Komisja musi zająć się sprawą. 

W związku z powyższym Komisja przeanalizowała petycję pod względem formalnym i stwierdziła, 

że nie został spełniony wymóg z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy, czyli: jeżeli podmiotem wnoszącym petycję 

jest grupa podmiotów, jak w tym przypadku, to w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych 

podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. W związku z brakiem wskazania 

osoby reprezentującej grupę podmiotów wnoszących petycję, Komisja postanowiła wezwać pierwszą 

osobę z listy (zamieszkującą Gminę Pabianice) do uzupełnienia w/w informacji. 

Komisja przegłosowała powyższe stanowisko jednogłośnie. 

Jednocześnie Przewodnicząca Komisji zwrócili uwagę na to, że większość osób, które podpisały 

petycję zamieszkuje Miasto Pabianice. 

W związku z powyższym Komisja uznała, że omawiana petycja powinna zostać przekazana również 

do właściwości Urzędu Miasta Pabianice. Stanowisko to zostało przyjęte jednogłośnie. 

W tej sprawie dalszych uwag, ani pytań nie było. 

Przewodnicząca przypomniała jeszcze, że Komisja nie otrzymała informacji w kwestii 

rozstrzygnięcia sprawy smród z chlewni w Bychlewie. Dlatego też Komisja przyjęła jednogłośnie 

wniosek do Wójta o przekazywanie jej na bieżąco wszystkich informacji, pism, ewentualnych 

rozwiązań, które umożliwiłyby zakończenie pracy Komisji w tej sprawie. 

Przedstawiła również do informacji Komisji pismo jednego z wnioskodawców w w/w sprawie, który 

zwrócił uwagę, że wnioskodawców było więcej i każdy powinien być informowany. Pismo w tej 

sprawie stanowi zał. nr 3 do protokołu. 



Odpowiedzią w tej sprawie było pismo Przewodniczącego Rady, że wszystkie strony postępowania 

zostały zawiadomione (zał. nr 4). 

Uwag do powyższego nie było. 

Pytań, ani uwag w omawianych sprawach nie było. 

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji. 
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Protokołowała: Andżelika Struzikiewicz 


