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Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2019 

 

W skład Komisji wchodzili: 

Małgorzata Łaskarzewska – przewodnicząca 

Magdalena Eckhoff 

Karolina Likhtarovich 

Bożena Majewska 

Wojciech Żółtowski 

 

I. W roku 2019 odbyło się 8 posiedzeń Komisji, do konsultacji zaproszono wielu 

konsultantów w sprawach, które wpływały do Komisji, m.in. p. sekretarz,  

p. skarbnik, p. dyrektor Biblioteki,  p. kierownik OPS i pracownika OPS oraz 

pracowników Urzędu Miasta adekwatnych do treści spraw. W pracach Komisji 

brał również udział p. burmistrz, jeśli skarga, wniosek czy petycja dotyczyła 

działań burmistrza w mieście. Na Komisję był również zaproszony 

przedstawiciel policji. Na Komisję stawiały się osoby skarżące, jak i inni 

mieszkańcy. Przewodnicząca w treści projektów uchwał i stanowisk zasięgała 

opinii kancelarii prawnej. 

 

II. Ustalono plan pracy Komisji na 2019 rok (uchwała Rady Miasta  

nr 29/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.). 

 

III. Przygotowywano treści stanowisk w sprawach skarg, wniosków i petycji, 

rozpatrując sprawy dotyczące: 

 

1) skargi ws. termomodernizacji biblioteki, 

2) skargi na niegospodarne rozporządzanie środkami publicznymi, 

3) skargi na nieudolne zarządzanie procesem wystawiania faktur przez 

Burmistrza Miasta, 

4) skargi na zniszczenie nawierzchni ulic Podkowy Zachodniej, 
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5) wniosku o budowę chodnika na ul. Gołębiej przy Galerii Podkowa, 

6) skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej,  

7) wniosku o ogłoszenie stanu alarmu klimatycznego,  

8) wniosku o wyeliminowanie plastiku, 

9) petycji   ws.   wdrożenia   Polityki   Zarządzania   Konfliktem Interesów,  

10) skargi związanej z poborem opłat za świadczenie usług  w zakresie 

realizowanych zadań własnych gminy, 

11) wniosku ws. stworzenia planu adaptacji miasta do zmian klimatu, 

12) skargi ws. poszycia i ściółki na działkach leśnych, 

13) pisma ws. projektu przebudowy ul. Helenowskiej. 

 

IV. Wypracowane przez Komisję stanowiska stanowiły uzasadnienia do projektów 

uchwał umieszczanych w programie poszczególnych sesji Rady Miasta. 

 

V. Wszystkie stanowiska Komisji zostały przyjęte przez Radę Miasta. Organ 

nadzorujący nie przesłał żadnej negatywnej opinii w sprawach poszczególnych 

uchwał przygotowanych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.  

 

VI. Opracowano plan pracy Komisji na rok 2020. 

 

Raport przygotowała: 

/-/ 

Małgorzata Łaskarzewska 

/przewodnicząca KSWiP/ 

 

 

 

 

 


