
SPRAWOZDANIE  

z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2020.  

 

 

 W omawianym okresie komisja zajmowała się następującymi zagadnieniami: 

 

W trakcie odbytych posiedzeń Komisja : 

 

1) wypracowała stanowisko odnośnie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej 

polegającej na utworzeniu na terenie gminy Złotoryja „Stref wolnych od dymu 

tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą 

nowatorskiego wyrobu tytoniowego – Po przeanalizowaniu petycji, obowiązujących 

przepisów prawa w odnośnym zakresie, a także ukształtowania gminy w celu wytypowania 

potencjalnych miejsc, które należałoby objąć zakazem palenia-Komisja uznała, że art. 5 

ustawy z dnia 9 listopada1995r.o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych wylicza obszerny katalog miejsc objętych zakazem palenia 

wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia 

papierosów elektronicznych, który wyczerpuje aktualnie potrzeby w tym zakresie; 

mieszkańcy nie zgłaszali potrzeb rozszerzania zakazu palenia na inne obszary w 

ogólnodostępnej przestrzeni użytku publicznego, co nie znaczy, iż w przyszłości Rada 

Gminy Złotoryja nie skorzysta z możliwość i utworzenia takich stref, w zawiązku z 

powyższym postanowiono nie uwzględniać petycji; 

 

2) zapoznała się z petycją Rady Miejskiej Złotoryja w sprawie zmiany lokalizacji planowanej 

do realizacji oczyszczalni ścieków w Jerzmanicach-Zdroju – petycja została przekazana do 

załatwienia wg właściwości Wójtowi Gminy Złotoryja; 

 

3) analizowała zasadność skargi złożonej na działalność dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych,  tj: Szkoła Podstawowa w Rokitnicy, Szkoła Podstawowa im. Stanisława 

Staszica w Wilkowie-Osiedlu, Punkt Przedszkolny w  Gierałtowcu, Punkt Przedszkolny w 

Rokitnicy, Punkt Przedszkolny w Wilkowie-Osiedlu nie zapewniają elektronicznej 

skrzynki podawczej na platformie ePUAP, która umożliwiłaby przekazywanie danych w 

postaci elektronicznej poprzez wymianę dokumentów elektronicznych, tj. przesyłanie 

min.pism w formie elektronicznej.; przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, 

iż w istocie do dnia wpłynięcia skargi Szkoła Podstawowa w Rokitnicy i w Wilkowie-

Osiedlu nie posiadały skrzynki podawczej na platformie ePUAP -powyższe uzasadnia 

uznanie skargi za zasadną, natomiast za niezasadną uznaje się skargę w części dotyczącej 

braku skrzynki podawczej w punktach przedszkolnych  -punkty przedszkolne nie posiadają 

przymiotów jednostki budżetowej, a m.in. takie jednostki są zobowiązane do jej posiadania, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.; ponadto punkty przedszkolne utworzone są 

w szkołach podstawowych, zarządzają nimi dyrektorzy szkół podstawowych, a nie 

dyrektorzy punktów przedszkolnych – dyrektorzy w/w szkół podjęli odpowiednie kroki,  

aby sprawa bez zbędnej zwłoki została załatwiona; 

 

 

11) grudniowe posiedzenie poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania oraz 

zapoznaniu się z petycjami w sprawie podjęcia przez radę Gminy Złotoryja uchwały w 

sprawie: „obrony prawdy, wolności i godności człowieka” oraz w sprawie 

eksperymentalnych masowych szczepień przeciwko wirusowi Sars-Cov-2 – petycje ostaną 

rozpatrzone e terminie późniejszym. 



 

 

 

 Przewodniczący Komisji  

 

Magdalena Pilich-Zaremba 

 


