
Żarów. dn. 28.01.2021r.

Sprawozdanie z pracy 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

za rok 2020

Komisja Skarg Wniosków i Petycji pracuje w 5-cio osobowym składzie, obradowała w roku
sprawozdawczym  2020  na  8  spotkaniach  (9.01.20r.,  28.01.20r.,  27.02.20r.,  26.08.20r.,
8.09.2020r., 15.10.20r., 17.11.2020r., 28.12.20r.)

Obecności radnych na posiedzeniach komisji:

1. Zuzanna Urbanik – 8 
2. Bartosz Żurek – 6 
3. Tadeusz Pudlik – 8 

4. Robert Kaśków – 8 
5. Ewa Góźdź – 8 

Komisja pracowała w oparciu o przyjęty w dn. 9.01.2020r. plan pracy i na podstawie  § 59
ust.1  Statutu  Gminy  Żarów  przedstawiła  Radzie  sprawozdanie  za  poprzedni  rok
sprawozdawczy.

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju nie udało się wziąć udziału w szkoleniu
„Instytucja  Skargi,  Wniosku  i  Petycji  jako  przedmiot  działania  Komisji”.  Takie  szkolenie
zaplanowano ponownie na bieżący rok kalendarzowy.

Skargi, wnioski i petycje. 

W roku sprawozdawczym wpłynęły 3 skargi i jeden wniosek

 16.12.2019r. wpłynęła skarga mieszkanki Żarowa na działalność Burmistrza.

Strony zostały zawiadomione i zaproszone na posiedzenia komisji prawidłowo. W tej sprawie
odbyły  się  4  spotkania,  z  czego  2  spotkania  w  grudniu  2019r.  Spotkania  odbyły  się
w wyznaczonym terminie, bez zbędnej zwłoki. Skarga została uznana za bezzasadną.

 20.08.20r. wpłynęła skarga na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych. 

W  skardze  wskazano,  że  dyrektorzy  placówek  nie  zapewniają  elektronicznej  skrzynki
podawczej  na  platformie  ePUAP,  na  którą  można  byłoby  kierować  pisma  w  formie
elektronicznej.

Komisja  obradowała  26.08.20r.,  8.09.20r.,  15.09.20r.  w  tej  sprawie  skargę  uznano
za zasadną. Dyrektorzy szkół założyli skrzynki ePUAP. 



 21.08.20r. wpłynęła skarga mieszkańca Żarowa, na działalność Burmistrza.

Skargę złożono,  w związku z  odmową wykonania prac remontowych w lokalu socjalnym.
Skargę uznano za bezzasadną.

W obu skargach  (z  dnia  20.08.20r.  i  21.08.21r.)  przedłożono  projekt  uchwały  w sprawie
rozpatrzenia skarg i rozpatrzono je na sesji w dniu 19 listopada 2020r.

W  2020r.  wpłynął  jeszcze  jeden  wniosek  dotyczący  dochówku  urnowego  do  grobu
murowanego. 

Sprawa  jest  przedmiotem  spotkań  komisji.  Obecnie  uzyskano  informacje  w  tej  sprawie
od radców prawnych, Stacji Epidemiologicznej w Świdnicy, Burmistrza. Komisja spotkała się
na posiedzeniu, na które zaproszono pracowników urzędu. Obecnie sprawa jest w toku.

Wspólne posiedzenia Komisji  organizowano częściej  niż w poprzednich latach. W związku
z reżimem  sanitarnym  spotkania  te  odbywały  się  GCKiS  w  Żarowie  z  zachowaniem
odpowiednich odległości w przestrzeni, użyciem maseczek i płynów dezynfekujących.

1)  28.01.2020r.  członkowie  wzięli  udział  w  Komisji  wspólnej,  na  której  omówiono
i przedstawiono m.in. następującą tematykę:

-  informacje w sprawie konsultacji  „Osiedle leśne”, stawki  za zajęcie pasa drogowego,
zmiany w statucie Gminy Żarów, nazewnictwo ulic w miejscowościach naszej Gminy,
zmiany  w  budżecie,  zapoznanie  radnych  z  projektem  uchwały  w  sprawie  skargi
na działalność burmistrza.

2)  27.02.2020r.  odbyło  się  posiedzenie  komisji  wspólnej,  głównym tematem posiedzenia
było przekazanie  informacji  przez  burmistrza  na  temat przebiegu korytarza  A4 i  drogi
ekspresowej S5 przez miejscowości w naszej Gminie, wyznaczenie spotkań i omówienie
wariantów przebiegu wyznaczonych tras. Dodatkowo członkowie uczestniczyli w dyskusji
związanej  z  tzw.  dochówkiem  urn  do  grobów.  Temat  coraz  częściej  poruszany  przez
mieszkańców naszej Gminy.

3)  26.08.2020r.  Komisja  uczestniczyła  w  posiedzeniu  wspólnym,  na  którym  szczegółowo
została zapoznana z raportem o stanie Gminy Żarów za 2019r., a ponadto uczestniczyła
w omawianiu zmian w budżecie, nadaniu nazw ulic w miejscowości Wierzbna i omówieniu
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów.

4) 17.11.2020r. zorganizowano wspólne posiedzenie Komisji  i  tu członkowie Komisji  SWiP
uczestniczyli  w  omówieniu  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego w Gminie Żarów. Na spotkaniu obecna była Pani architekt-planista , która
szczegółowo  w  formie  prezentacji  multimedialnej  przedstawiła  kierunki
zagospodarowania przestrzennego Gminy.



5)  28.12.2020r.  ponownie  zorganizowano  wspólne  posiedzenie,  na  którym  omówiono
wprowadzane programy gminne, m.in. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie
Żarów  na  lata  2021-2023,  Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii,  Gminny
Program  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  plany  modernizacji  urządzeń
wodociągowych i  kanalizacyjnych na kolejne lata.  Głównym tematem posiedzenia było
jednak omówienie budżetu na rok 2021.

Reasumując,  pragnę  podziękować  za  dotychczasową  współpracę  z  radnymi,
Przewodniczącym Rady, Panem Burmistrzem. Myślę, że rozpoczęty rok pozwoli na efektywną
pracę , wolną od zagrożeń epidemiologicznych.

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Zuzanna Urbanik


