
Wyciąg z protokołu Nr 7/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji z 17 stycznia 2020 r. 

 

 

„Ad 4) Rozpatrzenie i wypracowanie opinii, co do zasadności petycji 

dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Przewodniczący komisji Skarg, Wniosków i Petycji Łukasz Walkowiak 

odczytał treść złożonej petycji. Komisja debatowała nad treścią petycji  

i oczekiwaniami składającej petycję. Po dyskusji Komisja Skarg Wniosków  

i Petycji na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

z 2018 r., poz.870) wnosi o przekazanie petycji adwokat Renaty Sutor wg 

właściwości, albowiem sprawy, o których mowa w tej petycji, wymagają 

uregulowania w formie ustaw, a inicjatywę ustawodawczą posiada Rada 

Ministrów. Petycja zawiera postulat kompleksowego uregulowania poruszanych  

w niej zagadnień, w zakresie przekraczającym kompetencje gminy.  

Niniejsze stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało podjęte  

w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 

 

5) Rozpatrzenie i wypracowanie opinii, co do zasadności petycji dotyczącej 

zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji o dokonanie 

pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji odczytał treść petycji pani 

Renaty Sutor. Komisja po dyskusji stwierdziła, że petycję wniesioną 6 grudnia 

2019 r. w interesie publicznym w zakresie:  

1) zmiany przepisów prawa miejscowego, uznaje za bezprzedmiotową; 

2) poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie 

pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, w formie uchwały 

Rady Miejskiej Trzcianki – odmawia się podjęcia uchwały. 

Niniejsze stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przyjęte w 

głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0. 



 

6) Rozpatrzenie i wypracowanie opinii, co do zasadności petycji dotyczącej 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na rok 2020 na 

wykonanie remontu dróg osiedlowych. 

Przewodniczący komisji Skarg, Wniosków i Petycji Łukasz Walkowiak 

odczytał treść petycji pani Jadwigi Pomostowskiej. Komisja po dyskusji 

stwierdziła, że petycja dotycząca zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 

gminy na 2020 rok, nie może zostać pozytywnie rozpatrzona, ze względu na 

przekroczenie terminu, co do złożenia wniosku do budżetu gminy na 2020 rok. 

Wniosek do budżetu należy złożyć do 30 września każdego roku natomiast  

petycja, zawierająca prośbę o ujęcie w budżecie środków finansowych na budowę 

dróg osiedlowych została złożona 13 listopada 2019 roku. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji stwierdziła również, że harmonogram budowy dróg w gminie 

Trzcianka jest ustalony, zatwierdzony przez Komisję Gospodarczą Rady 

Miejskiej Trzcianki oraz udostępniony na stronie internetowej trzcianka.pl. 

Ponadto warto poinformować składającą petycję, że w roku budżetowym mogą 

uwolnić się środki na ten cel. 

Takie stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji zostało przyjęte  

w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0.  

 

7) Rozpatrzenie i wypracowanie opinii, co do zasadności skargi na dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał treść skargi, 

złożonej na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika  

w Trzciance. Komisja Skarg Wniosków i Petycji ustaliła, że skargę z dnia 23 

grudnia 2019 r. przekazuje według właściwości celem rozpatrzenia do: 

1) Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu – w części zarzutów 

dotyczących oceny pracy nauczyciela; 

2) Burmistrza Trzcianki – w części zarzutu dotyczącego braku właściwego 

przechowywania akt pracowniczych zawierających dane osobowe.  



Niniejsze stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przyjęte  

w głosowaniu: za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 0.” 

 

Za zgodność z protokołem 

 


