SPRAWOZDANIE
Z PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM
za rok 2020
Komisja w 2020 roku pracowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szymon Raczyński – przewodniczący
Tomasz Rudny – zastępca przewodniczącego
Grażyna Bieniek
Alicja Żaguń
Tadeusz Szczepański
Tomasz Pacek
Adam Michalak
Mariusz Damrat

Do 31 grudnia 2020 r. komisja skarg wniosków i petycji odbyła 9 posiedzeń, z czego 5 odbyto
posiedzeń wspólnie z innymi komisjami Rady Miejskiej gdzie radni spotykali się przed każdą sesją,
analizując przedstawione radnym projekty uchwał i dostarczone materiały oraz realizowała inne zadania
stałe, przyjęte w planie pracy według potrzeb.
Harmonogram spotkań komisji oraz tematy posiedzeń przedstawiały się następująco:
Posiedzenie w dniu: 21.01.2020 r.
Posiedzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania komisji za 2019 rok oraz przedstawienie planu pracy
komisji na rok 2020 r.
Posiedzenie w dniu: 08.04.2020 r.
Posiedzenie dotyczyło dwóch petycji, które wpłynęła do Rady Miejskiej dnia 02.04.2020 r. oraz petycji z
dnia 06.04.2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy złożonych petycji uznała, że do
przygotowania stosownego projektu uchwały i zasadności jej podjęcia potrzeba więcej czasu.
Posiedzenie w dniu: 19.05.2020 r.
Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia petycji, która wpłynęła do Rady Miejskiej dnia 02.04.2020 r. oraz petycji z
dnia 06.04.2020 r. Petycji, która wpłynęła do Rady Miejskiej dnia 2.04.2020 r. od Pani Renaty Sutor z Rabki –
Zdrój dot. interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności
wprowadzenie lokalnej „tarczy kryzysowej” na wszystkich obywateli Gmin/Powiatów/Województw.
Natomiast petycja z dnia 4 kwietnia 2020 roku dotyczyła przyjęcia uchwały w przedmiocie ochrony zdrowia
mieszkańców przed elektroskażeniem petycja została przekazana ze Starostwa Bydgoskiego od Koalicji Polska
Wolna od 5G.
Posiedzenie w dniu: 15.12.2020 r.
Rozpatrzenia petycji, która wpłynęła do Rady Miejskiej dnia 10 grudnia 2020 roku od Pani Emilii Janowicz,
która wystąpiła w interesie publicznym dot. przyjęcia uchwały w sprawie masowych szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 planowanych od początku 2021 r.
Protokoły z posiedzeń komisji oraz treści złożonych petycji są dostępne w biurze rady.
Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Szymon Raczyński

