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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁ ALNOŚCI
KOMISJI SKARG, wNIosKÓw I PBTYCJI W 2020 R.
Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Art. 1 8b ust.3 oraz
Statutem Gminy Mieroszów rozdział 14 § 76 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia

Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z działalnościza rok 20ż0.
W roku 2020 do Biura Rady Miejskiej wpłynęłajedna skarga oraz dwie petycje:

1.

W dniu 21 sierpnia 2020 r. wpłynęłaskarga na nienalezyte wykonywanie swoich

zadń

przez dyrektorów następujących szkół i placówek oświatowych:

. publiczna szkoła podstawowa w Mieroszowie,
. Zęspół Szkolno-Przedszkolny im, J. Korczakaw Sokołowsku,
o publiczna szkoła podstawowa w kowalowej,
. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie,
. Zęspoł Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. J.

Korczaka

w Sokołowsku,

. Zespoł Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka

Przedszkole Gminne

w sokołowsku.

Pismem

z

dnia 26 sierpnia 2020 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej przekazŃa

skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu

w dniu27 sierpnia

2020 r. Komisja zapoznała się z treściąskargi otaz zwróciła się do Burmistrza

Mieroszowazprośbąo złożęnie wyjaśnień. W dniu

15 września2OżOr.

Burmistrz

Mieroszowazłożył wyjaśnienia,Po zapoznaniu się z treściąwyjaśnieńi ponownym
rczpatrzentu skargi Komisja stwierdziŁa,

że należy ją

uznac

za

zasadną,

W dniu 24 września2020 r. skarga została omówiona na posiedzeniu Komisji
Ogólnej, Radni vłyrazili pozytywną opinię do projektu uchwały. Na sesji Rady

Miejskiej Mieroszowa w dniu 30 września2020r. została podjęta Uchwała Nr

XXV

2. W dniu

Il I 62 l 2020 uznaj ąca

skargę za zasadną.

14 grudnia 2020 r. wpłynęła petycja dotycząca wezwania Rady Miejskiej

Mieroszowa do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalnę

czy
Mieroszów z

jakichkolwiek dzińań władz międzynarodowych, krajowych
wykluczające społecznie mięszkańców miasta
rasowych, religijnych, medycznych

i

nieodzowne,

czy

i

gminy

sanitarnych oIaz uznania

by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony

lokalnych
powodów

za

zasadne

producentów

szczepionek na Covi d-I9, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni

błĄ

przyiąĆ

i

ponieśćwszelkie koszta prawne

i

finansowe wystąpienia niepoządanych

odczynów poszczepiennych. Pismem z dnia 7 sĘcznia 2021 r. PrzewodniczącaRady

Miejskiej przekazńa petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu
w dniu 7 styczniaZ1Ll r, Komisja zapoznała się z treściąpetycji oraz postanowiła o jej
przekazaniu Burmistrzowi Mieroszowa celem ząęcia stanowiska w tym zakresie.

3. W

dniu 15 grudnia ż020 t. wpłynęłapetycja dotycząca wezwania Rady Miejskiej

Mieroszowa do pilnego prryjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne

czy
Mieroszów z

jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych
wykluczające społecznie mieszkańców miasta
rasowych, religijnych, medycznych

i

czy

i

gminy

sanitarnych oraz uznania

lokalnych
powodów

za

zasadne

by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów
na Covid-l9, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni

nieodzowne,

szczepionek
przyjąĆ

i

ponieśćwszelkie kosźa prawne

odczynów poszczepiennych. Pismem

z

i

finansowe wystąpienia niepożądanych

dnia 7 stycznia 202I r. Przewodnicząca Rady

Miejskiej przekazała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu
w dniu 7 stycznia})}I r. Komisja zapoznńa się z treściąpetycji oraz postanowiła
przekazaniu Burmistrzowi Mieroszowa celem zajęcia stanowiska w tym zakresie.
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