OR-RM.0012.7.31.2020
Protokół nr 3/2020
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
odbytego w dniu 18.05.2020 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Posiedzenie komisji otworzyła o godz. 8.30 jej przewodnicząca, radna
Sławomira Polewana, w obecności wszystkich członków komisji (Piotr Mitera,
Mariusz Weleziński, Marian Kuropatwiński, Katarzyna Karwat), co stanowiło kworum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. W posiedzeniu udział wzięli
także przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Katarzyna Szulta-Romaniuk,
burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski, zastępca burmistrza Koronowa Piotr
Kazimierski i radca prawny UM Rafał Bułka.
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
Komisja zajęła się rozpatrzeniem skargi p. Mariana Hermann cyt. „w
przedmiocie prawdopodobieństwa nie zachowania prawidłowych odległości podczas
Sesji rady miejskiej przez pracowników UM Koronowo w dnia 29.05.2020 roku przez
pracowników tego Urzędu ; Pani Alicja Tymek. Pan Sławomir Marszelski, Pan Piotr
Kazimierwski , Pan Patryk Mikołajewski , Pan Rafał Bułka oraz radny Pan Gordon nie
zatrudniony w UM jako szusta osoba włącznie” (zachowana oryginalna pisownia
autora).
Treść skargi – w załączniku.
Katarzyna Szulta - Romaniuk: - Od razu chciałabym zaznaczyć, że skarga nie
może dotyczyć wymienionej w treści także pani sekretarz UM, ponieważ jej na tej
sesji nie było.

Rafał Bułka: - To były obrady organu kolegialnego, nie naruszono żadnych
przepisów.
Katarzyna Szulta-Romaniuk: - Staramy się zrozumieć stanowisko autora
skargi, ale jego obawy są naprawdę wyolbrzymione.
Przedstawiono stanowisko radcy prawnego UM, przygotowane na prośbę
przewodniczącej komisji.
Sławomira Polewana: - Propozycja komisji na tej podstawie jest, ażeby skargę
uznać za bezzasadną. Możemy jej autorowi jak najbardziej podziękować za
zainteresowanie i troskę o zdrowie radnych i pracowników ratusza. Pamiętać jednak
należy, że obecnie wszyscy znajdujemy się w zupełnie nowej rzeczywistości i
uczymy się obowiązujących podczas jej trwania zasad. Zarządzam głosowanie.
W głosowaniu „za” uznaniem skargi za bezzasadną głosowało 5 radnych,
przy 0 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych”.
W dalszej kolejności komisja powróciła do skargi, rozpatrywanej podczas
posiedzenia w lutym 2020, złożonej na działalność Burmistrza Koronowa, złożonej
przez trzy matki w zakresie zwrotu kosztów dojazdów trojga ich dzieci, posiadających
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z diagnozowanym
autyzmem.
Sławomira Polewana: - Ustalono, że w dwóch przypadkach nasze gminne
placówki były w stanie zapewnić dzieciom prawidłowe warunki kształcenia i opieki
typu klasa integracyjna czy nauczyciel wspomagający. Trzecie z dzieci ma
wskazania do placówki specjalistycznej. Gmina nie może ponosić kosztów wyborów
rodziców. Sprawa wymaga jednak dodatkowych wyjaśnień.
Członkowie komisji zadecydowali, że po posiedzeniu biuro rady miejskiej ma
wysłać do matek/autorek skargi oraz do Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w
Koronowie ponaglenia, dotyczące uzupełnienia potrzebnej dokumentacji. Wszelkie
pisma powinny być formalnie dostarczone i zarejestrowane przed posiedzeniem
komisji.
Rafał Bułka: - Podkreślić należy również, że gmina płaci za dojazdy
zrealizowane, więc okres pandemii, kiedy zajęcia stacjonarne w szkołach są
zawieszone, w ogóle nie wchodzi w grę.
Ostatecznie komisja zadecydowała, ażeby sprawę procedować na kolejnym
posiedzeniu, po uzupełnieniu dokumentacji. Wszelkie opóźnienia formalne uznać

należy za niezawinione przez nikogo – spowodowane zostały stanem pandemii,
nawet w posiedzeniach komisji RM nastąpiła przerwa.
Ad. 3
Radni po głosowaniu (5 „za” przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) nie
analizowali materiałów na nadchodzącą sesję RM, ponieważ będą one
szczegółowo omawiane podczas posiedzeń wszystkich pozostałych komisji.
Ad. 4
Sprawy bieżące.
Radny Marian Kuropatwiński upewnił się, że – po przerwie spowodowanej
pandemią - komisja wraca do cyklicznych spotkań raz w miesiącu.
Ad. 5
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca Komisji,
Sławomira Polewana, o godz. 9.30 zarządziła ich zakończenie.
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