PROTOKÓŁ Nr 1/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji
z dnia 14 stycznia 2021 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Lucjan Tracz – Przewodniczący,
2. Iwona Szajek – zastępca Przewodniczącego,
3. Łukasz Sergiel – członek,
4. Andrzej Grudziński – członek.
W posiedzeniu nie brała udziału Janina Łukaszewicz.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza i zajęcie stanowiska w sprawie petycji - w obronie prawdy, godności i wolności
człowieka.
2. Analiza i zajęcie stanowiska w sprawie petycji złożonej w interesie publicznym.
3. Wniosek w sprawie m. Kołatka.
4. Wniosek w sprawie Planu odnowy Pojezierza Bronkowskiego.
5. Wniosek w sprawie utworzenia szlaków kajakowych.
6. Ponowne rozpatrzenie skargi na dyrektora ZSS w Dychowie.
7. Rozpatrzenie nowej skargi na dyrektora ZSS w Dychowie w sprawie nowego dowodu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli
Otwarcie zdalnego posiedzenia Komisji o godz. 08.00 dokonał przewodniczący komisji
Lucjan Tracz, witając wszystkich zebranych.
Ad. 1.
Przechodząc do pkt 1 porządku posiedzenia, przewodniczący zapoznał zebranych
z ustawą z 11 lipca 2014 r. o petycjach przedstawiając, kto może złożyć petycję i co petycja
powinna zawierać, aby została poddana pod głosowanie. Po analizie, petycja zawierała
wymagania określone w ustawie, a więc komisja zapoznała się z treścią i omówiła przedłożony
dokument. Po dyskusji na temat przedmiotowej uchwały poddano pod głosowanie czy komisja
przychyla się do stanowiska zawartego w petycji.
W wyniku głosowania liczbą głosów 3 „za” i 1 „przeciw” Komisja przychyla się do stanowiska
zawartego w petycji.
Ad. 2.
Przechodząc do pkt 2 porządku posiedzenia, przewodniczący podobnie jak
w pkt 1 zapoznał zebranych z ustawą z 11 lipca 2014 r. o petycjach przedstawiając, kto może
złożyć petycję i co petycja powinna zawierać, aby została poddana pod głosowanie. Po analizie,
petycja zawierała wymagania określone w ustawie, a więc komisja zapoznała się z treścią
i omówiła przedłożony dokument. Petycja zawiera stanowisko - za niedopuszczalne uważamy
jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykazujące
społecznie mieszkańców gminy Bobrowice z powodów rasowych, medycznych czy
sanitarnych.
Po dyskusji na temat przedmiotowej uchwały poddano pod głosowanie czy Komisja przychyla

się do stanowiska zawartego w petycji.
W wyniku głosowania liczbą głosów 3 „za” i 1 „przeciw” Komisja przychyla się do stanowiska
zawartego w petycji.
Ad. 3.
Przechodząc do pkt 3 przewodniczący poprosił o stanowisko Sekretarz Gminy oraz
Przewodniczącego Komisji Turystyki. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem gości uznano, że
należy przychylić się do wniosku w części dotyczącej wpisania na listę pomników przyrody
drzew wymienionych we wniosku.
Ad. 4.
Przechodząc do pkt 4 przewodniczący podobnie jak w pkt 3 poprosił o stanowisko Sekretarz
Gminy oraz Przewodniczącego Komisji Turystyki. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem gości
oraz wspólnej dyskusji uznano, że wniosek należy pozostawić bez rozpatrzenia, ponieważ
zawiera opisy terenów, których nie można zlokalizować.
Ad. 5.
Przechodząc do pkt 5 przewodniczący podobnie jak w pkt 3 i 4 poprosił o stanowisko Sekretarz
Gminy oraz Przewodniczącego Komisji Turystyki. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem gości
oraz wspólnej dyskusji uznano, że wniosek należy pozostawić bez rozpatrzenia, ponieważ na
etapie realizacji wniosku pojawiają się kolizje tj. zakaz pływania po kanale dychowskim, małe
szanse na uzyskanie zgody z nadleśnictwa na dokonanie przekopów lasów na tak zwane szlaki
kajakowe, utrudnienia też się pojawiają na etapie przekopów terenów prywatnych na szlaki
kajakowe. Powyższe zastrzeżenia powodują, że Komisja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
Ad. 6, 7.
Przechodząc do pkt 6 i 7 komisja omawiała je wspólnie, ponieważ są ze sobą ściśle związane.
Podczas dyskusji ustalono, że należy zwrócić się do dyrektora szkoły i do skarżącej
z wnioskami, które w pełni pozwolą na zakończenie spraw. Komisja opracowała trzy wnioski:
Do Dyrektora Szkoły w Dychowie o dostarczenie w terminie do 20.01.2021 r. dokumentów:
1. Kopia protokołu pokontrolnego z Kuratorium Oświaty, dotyczącego skargi na
Dyrektora,
2. Kopie protokołów z posiedzenia Rady pedagogicznej, których treść znalazła się
w protokole pokontrolnym Kuratorium Oświaty (wątpliwości opisane w odpowiedzi na
skargę.)
Do skarżącej o:
1. Doprecyzowanie do jakiego protokołu są wątpliwości, jeżeli jest to możliwe to
o podanie numeru protokołu.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Iwona Szajek

Komisji przewodniczył:
Lucjan Tracz

