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PROTOKÓŁ nr 33/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej z dnia 25.03.2021r

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji:

1. Danuta Zadworna
2. Zofia Kokot
3. Józef Pilarski
4. Robert Zimnowoda

zaproszeni goście: Burmistrz Praszki p. Jarosław Tkaczyński, pracownik geodezji p. 
Martyna Siwik, inspektor ds. drogownictwa p. Marcin Kowalik oraz pracownik biura 

podatków p. Anna Nowakowska.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji otworzyła p. Danuta Zadworna- 

przewodnicząca Komisji. Powitała zebranych i stwierdziła, że na posiedzeniu Komisji obecni 
są wszyscy członkowie Komisji, wobec czego uznała, że posiedzenie Komisji jest 

prawomocne.
Przewodnicząca przedstawiła petycje, wnioski i skargi które podczas posiedzenia Komisji 

będą omawiane. Następnie goście odnieśli się do skargi na Burmistrza Praszki Pana 
Jarosława Tkaczyńskiego i odpowiedzieli na pytania, które nurtowały członków Komisji.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie odrzuciła skargę w całości i uzasadniła to pod 

uchwałą nr 8 Komisji.
Następna skarga to - skarga na sołtysa ze wsi Strojec. Komisja stwierdziła jednogłośnie, że 

skarga pozostaje bez rozpatrzenia, ponieważ w ciągu 7 dni nie zostały uzupełnione braki 
podpisów własnoręcznych — Uchwała nr 9 wraz z uzasadnieniem.

Następnie Komisja zajęła się Petycjami.
1. Petycja mieszkańców Praszki z ul. Dąbrowskiej i Skłodowskiej. Komisja jednogłośnie 
opiniuje petycję za zasadną i uzasadnia to pod Uchwałą Nr 10.
2. Petycja do tutejszej gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Komisja po przeanalizowaniu jednogłośnie odrzuciła 
petycję i uzasadniła to pod Uchwałą Nr 11
S.Petycja dotycząca odbioru śmieci i związanych z tym opłat. Komisja opiniuje jednogłośnie 
za bezzasadną i uzasadnia to pod Uchwałą Nr 12

Po omówieniu petycji i skarg Komisja zajęła się wnioskami.

l.Wniosek o zwolnienie z opłaty za koncesję na alkohol. Komisja uznaje, że w świetle 
obowiązujących przepisów wniosek jest bezzasadny i uzasadnia to pod Uchwałą Nr 13

oraz



2.Wniosel< o wytyczenie drogi wewnętrznej gminnej o nr 199 we wsi Skotnica oraz 
doprowadzenia jej do stanu używalności. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i 
wyjaśnieniem Burmistrza jednogłośnie opiniuje za zasadny i uzasadnia to pod Uchwałą Nr 14

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant Przewodnicząca Komisji
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