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Protokół nr 1/2020
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
które odbyło się w dn. 20.01.2020 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Posiedzenie komisji otworzyła o godz. 8 jej przewodnicząca, radna Sławomira
Polewana, w obecności członków komisji (Piotr Mitera, Mariusz Weleziński, Marian
Kuropatwiński), co stanowiło kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji. W posiedzeniu udział wzięli także zastępca burmistrza Koronowa Piotr Kazimierski i
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie Mirosława Pietryga.
Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Bieżące rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji zleconych przez Radę Miejską w
Koronowie.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Ad. 2
(Od godz. 8.15 w obradach uczestniczyła radna Katarzyna Karwat.)
2a. Komisja powróciła do skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie.
Pismo od mamy jednej z uczennic trafiło najpierw do Kuratorium Oświaty, potem do
przewodniczącego Rady Miejskiej, który skierował je do Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji. Zgodnie z decyzją przewodniczącej komisji, jednogłośnie zaakceptowaną przez
radnych, na posiedzenie zaproszono osobę skarżącą oraz dyrektora szkoły i wysłuchano
obu stron.
Ze względu na poruszane podczas wyjaśnień sprawy rodzinno-osobiste, obowiązujące
przepisy RODO, oraz brak wystarczającej wiedzy prawnej, radni podjęli decyzję, żeby w
protokole nie opisywać szczegółowo całego przebiegu dyskusji.
P.Kazimierski: - Jest tylko jedna prośba ze strony urzędu, żeby po ostatecznym
rozstrzygnięciu sprawy przez właściwe organy, oboje rodzice udali się do pani dyrektor i
wspólnie
ustalili
zasady
opieki
nad
dzieckiem.

S.Polewana: - Proponuję trzymać się litery prawa. Poczekajmy do momentu ostatecznego
postanowienia sądowego i oby sprawę udało się zakończyć z myślą o dobru dziecka.
2b.
Na posiedzenie przybył mieszkaniec Koronowa, Dariusz Smoliński, autor kilku wniosków,
skierowanych do komisji i już omawianych, żeby jeszcze uściślić swoje oczekiwania.
D.Smoliński: - Biję się z tym, żeby złożyć skargę do wojewody z powodu braku
zrozumienia moich wniosków przez radnych i przedłużające się procedury. Bo taka jest
moja potrzeba.
1/ D.Smoliński: - W kwestii oprogramowania dla szkół: chodzi mi o to, żeby dać
nauczycielom i uczniom możliwość bezpłatnego wykorzystania w szkole i w domu
oprogramowania,
przedstawionego
w
mojej
petycji.
S.Polewana: - Możemy poinformować o tej możliwości szkoły.
M.Kuropatwiński: - Szkoły mają swoich informatyków.
P.Kazimierski: - Oprogramowanie jest w ofercie już od dwóch lat. Wymaga
zarejestrowania się. Nie mamy gwarancji, czy na przykład za kolejne dwa nie trzeba
będzie inwestować kolosalnych pieniędzy w aktualizację.
K.Szulta-Romaniuk: - Można zgłosić tę sprawę do Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji,
który jest instytucja, scalającą placówki oświatowe w całej gminie.
S.Polewana: - Trzeba skierować pytanie do szkół, czy jest stosowany ten program.
D.Smoliński: - Państwo radni nadal nie rozumieją moich intencji; Nie „czy jest
stosowany”, a czy w ogóle jest wiedza o nim.
2/ P.Kazimierski: - W kwestii przekazania 1% podatku organizacjom pozarządowym z
terenu gminy Koronowo – ludzie będą mogli sami podjąć decyzję w tej sprawie. Po
zakończeniu obchodów 100-lecia powrotu Koronowa do Polski, takie informacje
niezwłocznie pojawią się na stronie naszej gminy.
S.Polewana: - Będzie również apel o tej treści, przedstawiony podczas sesji Rady
Miejskiej.
D.Smoliński: Z moich obliczeń wynika, że chodzi o kwotę około 300 tysięcy złotych
rocznie. Ludzie po prostu nie mają tej świadomości.
S.Polewana: - Ten apel powinien być skierowany do odpowiednich komisji Rady.
3/ SMOG
D.Smoliński: - Jest film instruktażowy, prezentujący wiedzę na ten temat. Wystarczy taką
prezentację wpuścić do sieci.

S.Polewana: - Zobowiążemy wydział ochrony środowiska do upowszechniania tej wiedzy
za
pomocą
wszystkich
dostępnych
kanałów
informacyjnych.
D.Smoliński: - W gminie było dużo imprez. Wystarczyło zaprosić na nie firmę, która taki
pokaz poprowadzi, to przecież ich zarobek.
K.Szulta-Romaniuk: - Przy okazji uchwalania stawek za odpady komunalne była mowa,
żeby część środków przeznaczyć na programy edukacyjne. Przy najbliższej okazji warto
by więc taki pokaz zorganizować.
D.Smoliński: - Portal Czysteogrzewanie.pl udostępnia swoje materiały całkowicie
bezpłatnie. Nie wiem, czy to moja zasługa, ale widziałem w trzech domach przy ulicy
Dworcowej frezowanie kominów.
K.Szulta-Romaniuk: - Przegląd kominów powinien być przeprowadzany co roku i na to
musimy kłaść nacisk.

Ad. 3
Radni nie analizowali materiałów na nadchodzącą sesję RM.
Ad. 4
Sprawy bieżące.
Przewodnicząca komisji przedstawiła dwie obszerne petycje w interesie publicznym,
autorstwa mieszkanki Rabki-Zdroju, p. Renaty Sutor. Radni jednogłośnie uznali, że
komisja nie jest właściwą do ich rozpatrzenia. Gmina nie posiada postaw prawnych
do zmian w przepisach prawa, postulowanych przez p. Sutor ani tym bardziej do
dokonania intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Komisja nie będzie zajmować
stanowiska w sprawie, która znajduje się w gestii władz kościelnych.
Ad. 5
Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Komisji, Sławomira Polewana,
zarządziła ich zakończenie.
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