OR-RM.0012.7.51.2020

PROTOKÓŁ NR 5/20
Z POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ
W DNIU 21 WRZEŚNIA 2020 ROKU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KORONOWIE.
Posiedzenie komisji otworzyła o godz. 9.00 przewodnicząca komisji, Pani
Sławomira Polewana, w obecności 3 członków komisji (Piotr Mitera, Mariusz
Weleziński, Marian Kuropatwiński) co stanowiło kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecny członek komisji Pani
Katarzyna Karwat.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca

przedstawiła

porządek

obrad,

do

którego

nie

wprowadzono zmian:
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. Bieżące rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji zleconych przez
Radę Miejską w Koronowie.

Przewodnicząca komisji pani Sławomira Polewana udzieliła głosu Pani. B.W.,
która złożyła do Rady Miejskiej w Koronowie skargę na bezczynność
Burmistrza Koronowa. Pani. B.W. przedstawiła sprawę.
Następnie wyjaśnienia złożyła pani Urszula Dufka Kierownik Wydziału
Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią.

Pani

kierownik poinformowała, że przeprowadzono kontrolę we wskazanej
nieruchomości i pouczono właściciela o właściwym sposobie palenia w piecu.
W przedstawionym wyjaśnieniu Pani kierownik nie potwierdzono zarzutów
przedstawionych w skardze Pani B.W.
Przewodnicząca komisji Pani Sławomira Polewana poprosiła Zastępcę
Burmistrza Koronowa Pana Sławomira Marszelskiego o przedstawienie
dodatkowych możliwości szczegółowej kontroli sposobu palenia na działce,
którego dotyczyła skarga.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski zadeklarował, że
zwróci się do Pani S., której dotyczy skarga celem zobowiązania jej do
prawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych.
Wobec złożonych wyjaśnień członkowie komisji uznali, że Burmistrz
Koronowa podjął działania mające na celu zmianę sytuacji. Tym samym
wyczerpano katalog możliwości prawnych rozwiązania sytuacji. Tym niemniej
komisja wniosła by urząd podjął dodatkowe czynności oraz sprawdził
możliwości dofinansowania na wymianę pieca z funduszy unijnych i innych
źródeł.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
Głosowanie jednogłośnie 4 głosy za przy 0 głosach przeciw i 0 głosach
wstrzymujących się uznano skargę za bezzasadną.
Następnie członkowie komisji zapoznali się z petycją właścicieli działek
rekreacyjnych „Stara Srebrnica” dotyczącą doprowadzenia wody potnej i
kanalizacji do działek rekreacyjnych (nr geodezyjny 1245/nn) leżących na

obszarze ograniczonym ulicami: Jastrzębia, jaskółcza, Ptasia, Żurawia, i
Gołębia.
Komisja zaopiniowała petycje pozytywnie. Należy jednak nadmienić, że w
pierwszej kolejności należy uzbroić w media posesje całoroczne, a w dalszej
kolejności tereny rekreacyjne.
Ad. 3. Analiza materiałów na sesję rady Miejskiej w Koronowie.
Odstąpiono od analizy materiałów na sesje rady.
Ad.4. Sprawy bieżące
Członkowie komisji postawili 2 wnioski do Burmistrza Koronowa.
1. Wznowić

Apel

w

sprawie

czystego

spalania

w

kotłach

CO

oraz o przeprowadzenie prezentacji ekologicznego sposobu palenia w piecu.
Głosowanie jednogłośnie 4 głosy za wnioskiem.
2. Przedstawić

przez

Wydział

w Koronowie sp. z o.o.

Wodociągów

i

Kanalizacji

ZGKiM

informację o potrzebach, planach oraz

możliwościach rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy
Koronowo.
Głosowanie jednogłośnie 4 głosy za wnioskiem.
Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia komisji
W tej sytuacji, po wyczerpaniu porządku obrad, przewodnicząca Komisji,
Sławomira Polewana zarządziła zakończenie posiedzenia..
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