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PROTOKÓŁ NR 2/2020
Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ
W DNIU 17 LUTEGO 2020 ROKU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KORONOWIE.
Posiedzenie komisji otworzyła o godzinie 8.05. przewodnicząca Sławomira
Polewana, która powitała zebranych: członków komisji i zaproszonych gości.
Stwierdziła kworum: 4 radnych na 5 członków (nieobecna radna Katarzyna Karwat),
co pozwoliło na prawomocne podejmowanie decyzji oraz przedstawiła porządek
obrad:
1. Stwierdzenie kworum i ważności obrad.
2. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
3. Analiza materiałów na najbliższe posiedzenie sesji.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie obrad.

Ad. 2
a) Komisja zajęła się rozpatrywaniem skargi 3 matek na działalność Burmistrza w
zakresie zwrotu kosztów dojazdów trojga ich dzieci posiadających orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego w związku z diagnozowanym autyzmem. Wg
matek koronowskie szkoły nie miały możliwości zapewnienia takiego kształcenia
(w 2 przypadkach dzieci rozpoczęły naukę w Koronowie), ponieważ nie
utworzono klas integracyjnych. Z tego względu podjęły decyzję o przeniesieniu
dzieci do szkoły bydgoskiej , która zapewnia odpowiedniejszą opiekę i naukę,
gdyż funkcjonowanie dzieci w klasach ogólnodostępnych spowodowało regres w
rozwoju ( przedstawiono dokumentację). Matki domagają się zwrotu na podstawie
zapisów w Prawie oświatowym.

Następnie głos zabrała dyrektor MGZE, p. E. Chytła, zapewniając, że opieka
na terenie szkół
gminnych jest na odpowiednim poziomie, gdyż pracują w nich specjaliści
posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Głos zabrała dyrektor SP1 w Koronowie pani M. Pietryga przedstawiła
sytuację w swojej placówce, opisując warunki pracy z dziećmi, których dotyczy
sprawa. Podkreślała, że nie można było od 1 września utworzyć klasy integracyjnej,
ze względu na niewystarczającą liczbę dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
(przepisy mówią o 3 uczniach a było 2), teraz sytuacja w środku roku się zmieniła, bo
dostarczano 3 orzeczenie. Dodała także, że szkoła posiada wykwalifikowanych
specjalistów, którzy są przygotowani do pracy z dziećmi autystycznymi.
W odpowiedzi matki stwierdziły, że z ich obserwacji wynika, że nauczyciele nie
radzili sobie, o czym miały świadczyć ich sugestie, także zaburzone funkcjonowanie
dzieci.
W sprawie zabrał głos Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie p. B.
Guziński. Stwierdził, że nie możliwości zwiększenia budżetu gminy w zakresie
edukacji, a tym samym stworzenia lepszych warunków. Przyznał rację matkom w
kwestii zmiany placówki na taką, w której kadry gotowe są do pracy z dziećmi
autystycznymi a placówki dysponują odpowiednimi warunkami.
W sprawie zabrał głos dyrektor SP2, p. Z. Głogowski. Zwrócił uwagę na fakt,
że ilość dzieci chorych na autyzm rośnie, natomiast jego kadry są w tym zakresie
przygotowane i przeszkolone. Klasa integracyjna w jego placówce funkcjonuje od
wielu lat. Zwrócił jednak uwagę na zmianę podejścia organu prowadzącego i
zwrócenia większej uwagi na dzieci z autyzmem, którym należy zabezpieczyć
odpowiednie warunki do kształcenia.
Głos zabrał radca prawny UM, który podkreślił, że sprawa dotyczy skargi na
burmistrza w zakresie zwrotu kosztów dojazdu do placówki poza gminą.
Matki zostały poproszone o wyliczenie braków tutejszych szkół, które
zdecydowały o ich wyborze. Wg nich są to:
- brak sali wyciszeń,
- zbyt liczne klasy,

- niewłaściwe nastawienie dzieci w klasie,
-brak przygotowania pomocy nauczyciela w zakresie pracy z dziećmi
autystycznymi.
Przewodnicząca komisji zapytała o koszty poniesione przez rodziców w związku z
dojazdami. Podano kwotę 600 złotych miesięcznie od osoby. Panie też wyraziły
niepokój przed ponownym powrotem dzieci z Bydgoszczy do Koronowa, ponieważ
tam dzieci poczyniły duże postępy i są obawy o pogorszenie stanu zdrowia.
Wiceburmistrz P. Kazimierski przedstawił stanowisko gminy w ujęciu prawa.
Stwierdził, że zależy mu na utworzeniu klasy integracyjnej w perspektywie czasu, by
stworzyć odpowiedniejsze warunki związane ze zmniejszeniem liczby dzieci w
klasach.
Radny Mariusz Weleziński zadał pytanie, czy w momencie, kiedy matki
decydowały o przeniesieniu dzieci do Bydgoszczy koronowskie szkoły zapewniały
odpowiednie warunki i klasy integracyjne? Dyrektorzy szkół stwierdzili, że w tamtym
momencie takiej możliwości nie było.
Przewodnicząca nadmieniła, że wg Prawa oświatowego Art. 39a ust.4 pkt. 1
obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów i
rodziców do najbliższej placówki spełniającej wskazania zawarte w orzeczeniu. W
praktyce zwraca się uwagę na to, że prawo w jasny sposób nie podkreśla, że musi to
być placówka na terenie gminy.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zasadność skargi dotyczącej zwrotu
przez gminę kosztów dojazdu dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców:
ZA – 3 głosy
PRZECIW – 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 1
Po rozpatrzeniu skargi komisja postanowiła uznać ją za zasadną.

b) Komisja zajęła się rozpatrywaniem skargi na działalność Burmistrza Koronowie w
sprawie wznowienia znaków granicznych działki nr 128 położonej w Lucimiu.

W sprawie wypowiedział się sołtys

Sołectwa Lucim. Przedstawił sprawę

zamknięcia drogi w Lucimiu przebiegającej wzdłuż działki 128. Decyzję podjęto po
wniosku mieszkanki Lucimia o wytyczenie ścieżki umożliwiającej łatwiejszy dostęp do
przystanku, a także w celu zapobieżenia aktom chuligaństwa i zaśmiecania. Rada
sołecka pozytywnie zaopiniowała wniosek i podpisano w 2014 roku stosowne
porozumienie w sprawie utworzenia ścieżki publicznej na działce. Sołtys przedstawił
też skargę mieszkańca, który uprzednio nie zgłaszał uwag do porozumienia. W jego
ocenie skarga jest wynikiem konfliktu sąsiedzkiego.
Wnioskodawca zareagował emocjonalnie i zarzucił kłamstwo sołtysowi.
Wówczas zabrał głos radny W. Orliński – mieszkaniec Sołectwa Lucim.
Potwierdził fakt zagrodzenia działki ze względu na akty chuligaństwa. Stwierdził, że
zarzuty są nielogiczne i niepotrzebne., a wynikają z osobistych zatargów.
W sprawie wypowiedzieli się również pracownicy urzędu, wg ich opinii ponowne
wyznaczenie granic działki spowoduje utrudnienia dla mieszkańców i samego
wnioskodawcy z uwagi na to, że na terenie drogi gminnej powstały zabudowania
należące do wnioskodawcy. Urzędnicy przedstawili odpowiednie dokumenty
geodezyjne

ukazujące

stan

faktyczny

działki

i

istniejących

zabudowań.

Dokumentacja została sporządzona po wpłynięciu wniosku do Urzędu Miejskiego.
Wiceburmistrz stwierdził, że decyzja powinna być podjęta na zebraniu sołeckim,
podobnie jak przedstawione porozumienie w zakresie udostępnienia części działki nr
128 z 2014 roku.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zasadność skargi na działalność
Burmistrza w zakresie rozpatrzenia wniosku dotyczącego wznowienia znaków
geodezyjnych na działce nr 128 w Lucimiu.
ZA – 0 głosów
PRZECIW – 4
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0
W wyniku głosowania skargę oddalono.
c) Komisja rozpoczęła badanie skargi na domniemaną bezczynność burmistrza
skierowaną przez Społeczną Komisję Infrastruktury do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie nielegalnego składowania odpadów

na terenie ulicy Przyrzecze w Koronowie. Zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U z 2018r. poz.
2096 z późn. zm.) ministerstwo przekazało pismo do właściwego organu t.j. RM
w Koronowie.
W sprawie wypowiedziały się pracownice Urzędu Miejskiego, przedstawiły sytuację i
dokumentację sprawy oraz podjęte niezwłocznie działania po otrzymaniu informacji o
procederze składowania odpadów. Pracownicy wraz z Burmistrzem dokonali wizji
lokalnej żwirowni w dniu 22.01.2020r, podczas kolejnej wizji stwierdzili, że właściciel
zaczął porządkować teren, gdzie rzeczywiście stwierdzono uprzednio obecność
odpadów. Zawiadomiono też odpowiednie służby: Policję i Starostwo Powiatowe w
Bydgoszczy.
W sprawie wypowiedział się wiceburmistrz, który podkreślił, że na terenie żwirowni
prowadzona jest rekultywacja, co jest w gestii Starostwa Powiatowego w
Bydgoszczy.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie zasadność skargi na bezczynność
Burmistrza zgłoszoną przez Społeczną Komisję Infrastruktury dot. nielegalnego
składowania odpadów na ulicy Przyrzecze w Koronowie.
ZA – 0 głosów
PRZECIW – 4
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0
Komisja uznała, że Burmistrz i organy administracji podjęły właściwe działania po
powzięciu informacji.
d) Przystąpiono do rozpatrzenia skargi obywatela na zachowanie dyrektora MOPS
w Koronowie podczas składania sprawozdania z działalności placówki na
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Koronowie dnia

29. Stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca S. Polewana odczytała treść skargi. Zarzuty dotyczyły użycia, wg
skarżącego,

nieodpowiednich

sformułowań,

które

mogą

obrażać

osoby

bezdomne, ludzi starszych oraz ranić uczucia religijne.
Głos zabrał dyrektor MOPS, p. D. Karwat, który

uprzednio złożył oświadczenie

pisemne (załącznik do protokołu) dotyczące swojego wystąpienia. Dyrektor
podkreślił, że jego intencją nie było nikogo obrażać, a raczej wskazać problemy, jakie

dotyczą pracy z osobami bezdomnymi i starszymi.

Użyte sformułowania,

posiadające cechy kolokwializmów, zostały uznane za obraźliwe przez skarżącego,
co mogło wynikać z nieznajomości kontekstu. Dyrektor podkreślił, że były one może
niefortunne, ale nie obraźliwe. Przedstawił także ogólnikowo historię sporów ze
skarżącym w minionych latach, co znalazło także finał przed sądem.
Komisja przyjęła oświadczenie dyrektora i poddała pod głosowanie zasadność skargi
:
ZA – 0 głosów
PRZECIW – 4
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0
W wyniku głosowania uznano skargę za nieuzasadnioną.
Ad. 3
Od punktu: analiza materiałów na sesję - odstąpiono.
Ad. 4
Przystąpiono do omawiania spraw bieżących. Głos zabrał Burmistrz P. Mikołajewski,
prosił o wyrażenie opinii na temat hipotetycznego zakupu nieruchomości na potrzeby
miasta. Radni wstępnie pozytywnie ustosunkowali się do pomysłu kupna.
Ad .5
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji.
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Piotr Mitera
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