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RF.0012.4.1.2022.KSWIP

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 16 lutego 2022 roku
w godz. 15.15-15.45 w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

Komisja w składzie:
1. Jańczak Elżbieta,
2. Podpołucha Aneta,
3. Rzepczyński Jan.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że posiedzenie dotyczyć będzie:
1. Rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 roku przesłanej przez Fundację Nikoli

Tesli z Białegostoku. Fundacja w swej petycji zgłosiła żądanie zwołania posiedzeń rad
miejskich i gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu
uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych.

2. Rozpatrzenia wniosku mieszkańca Dolsk w sprawie doświetlenia ulicy Śremskie
Przedmieście w Dolsku, który wpłynął do biura rady dnia 17.01.2022r.

3. Opracowanie sprawozdania z prac komisji w 2021 roku.

 Ad.1 Fundacja w swej petycji zgłosiła żądanie zwołania posiedzeń rad miejskich i
gminnych w Polsce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia
następujących uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych.

a) wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych
miejscowości, ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi oraz
wydania komunikatów w mediach o szkodliwości maseczek (strona urzędu miasta,
TVP, prasa, internet) z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach
plakatów (tablice ogłoszeń) z jednoczesnym powiadomieniem – Kuratoria, Szkoły,
Szpitale, Przychodnie Lecznicze, Urzędy, Pracodawcy, Markety, Policję, Sanepid,
Urząd Wojewódzki, itp.)

b) wydanie zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej, ponieważ są to działania
surowo karane (pozbawienie ludzi wolności – bez wyroku sądowego) i traktowane
przez ustawę polski Kodeks Karny jako „zbrodnie”, art. 118A §2.

c) wydanie zakazu stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów),
ponieważ te szczepionki są Bronią Biologiczno – Chemiczną, a zaszczepione osoby
bez pomocy medycznej umrą w okresie najbliższych kilku lat oraz podjęcia „Działań
Ratowniczych” mających na celu objęcia szczególną opieką medyczną wszystkich
osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także wydania
komunikatów w tej sprawie.

Po zapoznaniu się z treścią petycji zostało opracowane następujące stanowisko członków
komisji.
Uzasadnienie:
Komisja dokonała kontroli petycji pod względem formalnym,

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję – jest – Fundacja i. Nikoli Tesli
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2) wskazanie siedziby podmiotu wnoszącego petycję – jest – ul. Proletariacka 3/28; 15 –
449 Białystok

3) oznaczenie adresata petycji – jest – Przewodniczący i Członkowie Rady – Rada
Miasta i Gminy Dolsk.

4) wskazanie przedmiotu petycji – jest.
5) Podpis – jest.

Ustalono, że petycja spełnia wymogi formalne.
Zgodnie z ustawą o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów
prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w
imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Rada Miasta i Gminy Dolsk może podejmować uchwały tylko w granicach zadań i
kompetencji lokalnych należących do niej, które nie są zastrzeżone zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami – na rzecz innych podmiotów.
Zdaniem członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji podjęcie uchwał w sprawie wydania
zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, kwarantann i izolacji medycznej oraz
„szczepionek” mRNA wykracza poza zakres działania rady gminy jako organu władzy
publicznej. Żądanie petycji nie mieści się w kompetencjach RMiG Dolsk. Żaden z przepisów
prawa nie upoważnia rady gminy do podejmowania żądanych w petycji uchwał.

Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęli uchwałę nr
1/KSWIP/2022  o następującej treści:
Na podstawie § 97 Uchwały nr XLVIII/306/18 z dn. 19 września 2018 roku z póź. zm. – Statut Gminy
Dolsk Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 21 grudnia 2021r. złożonej przez Fundację im. Nikoli Tesli w
Białymstoku, dotyczącej podjęcia uchwał w sprawie "uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie
działań ratowniczych" uznaje się za niezasadną z powodów wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej
uchwały.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania za przyjęciem uchwały nr 1/KSWIP/2022
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

· Podpołucha Aneta – za,
· Jańczak Elżbieta – za,
· Rzepczyński Jan – za,

Ad.2. Rozpatrzenia wniosku mieszkańca Dolsk w sprawie doświetlenia ulicy Śremskie
Przedmieście w Dolsku, który wpłynął do biura rady dnia 17.01.2022r.
Dnia 17 stycznia 2022 r. do Biura Rady wpłynął wniosek od mieszkańca Dolska, w sprawie
doświetlenia ulicy Śremskie Przedmieście w Dolsku na wysokości posesji nr 28. Dnia 19
stycznia 2022r. wnioskodawca został poinformowany, że jego wniosek zostanie przekazany
do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na najbliższe posiedzenie. W ocenie Komisji organem
właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
bowiem sprawa będąca przedmiotem wniosku należy do właściwości organu wykonawczego
Gminy i w związku z tym brak jest podstawy do rozpatrzenia tych wniosków przez organ
stanowiący Gminy.
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Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podjęli uchwałę
nr 2/KSWIP/2022  o następującej treści:

Na podstawie § 97 Uchwały nr XLVIII/306/18z dn. 19 września 2018 roku z póź. zm. – Statut
Gminy Dolsk¸ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje:
§ 1. Wyrażone w treści wniosku żądanie nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady
Miasta i Gminy Dolsk, wobec czego zachodzi konieczność przekazania wniosku
Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania za przyjęciem uchwały nr 2/KSWIP/2022
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

· Podpołucha Aneta – za,
· Jańczak Elżbieta – za,
· Rzepczyński Jan – za,

Ad. 3. Opracowanie sprawozdania komisji za działalności w roku 2021.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wobec braku dalszych zapytań, Przewodnicząca komisji posiedzenie o godz. 15.45
zakończyła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca komisji
    Aneta Podpołucha

   Protokolant
Julia Kotkowiak
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Załącznik nr 2
do protokołu RF.0012.4.1.2021.KSWIP

Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
· Podpołucha Aneta – przewodniczący,
· Jańczak Elżbieta – członek,
· Rzepczyński Jan - członek,

została powołana Uchwałą nr II/4/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 3 grudnia 2018r.
W dniu 13 stycznia 2020 roku członek komisji, radny J. Woroch złożył na ręce
Przewodniczącego Rady R. Nawrota rezygnację z członkostwa w komisji. W dniu 22 stycznia
2020 roku Uchwałą nr XVII/118/20 Rada Miasta i Gminy Dolsk odwołała członka Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji J. Worocha.
Zgodnie ze Statutem Gminy Dolsk § 97 komisja rozpatruje wstępnie przekazane jej przez
Przewodniczącego Rady skargi, wnioski i petycje wpływające od mieszkańców Gminy
i innych podmiotów działających na terenie gminy.

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku komisja odbyła cztery posiedzenia.
Przedmiotem obrad komisji w dniu 3 czerwca 2020 roku było rozpatrzenie petycji STOP
Zagrożeniu zdrowia i życia,  wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. Po dokonaniu
analizy formy petycji, radni ustalili, że petycja nie spełnia wszystkich wymogów formalnych
wskazanych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Wobec powyższego radni podjęli
uchwałę nr 1/KSWIP/2020 o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia. Członkowie komisji
podczas tego samego spotkania zapoznali się z wnioskiem mieszkańca w sprawie
doświetlenia ulicy Śremskie Przedmieście. Po analizie  wszystkich do tej pory wpływających
wniosków członkowie komisji stanęli na stanowisku, że zgodnie z przyjętą praktyką do czasu
spłaty zobowiązania do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z tytułu modernizacji oświetlenia
ulicznego nie będą rozpoczynane kolejne inwestycje oświetleniowe.
Kolejne posiedzenie Komisji obyło się wspólnie z pozostałymi komisjami rady, a spotkanie
dotyczyło wypracowania wspólnego przez wszystkich radnych stanowiska odnośnie
zaproponowanych przez Starostę Poznańskiego organizacji linii autobusowych o zasięgu
powiatowym i międzypowiatowym.
Posiedzenie komisji w dniu 21 września 2020 roku również było posiedzeniem wspólnym
wszystkich komisji rady. Został radnym omówiony temat dotyczący statutów sołectw,
przedstawione zostały wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie skargi
wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Śremie, został przedstawiony nowy projekt
statutu.
W grudniu wpłynęły 2 petycje  złożone przez [...] w temacie podjęcia uchwały w sprawie
szczepień przeciw wirusowi SARS-Co V -2, oraz [...] w sprawie podjęcia uchwały w sprawie
szczepień na chorobę COVID-19 wywołaną przez wirus SARS-Co V-2. Petycje będą
rozpatrzone w styczniu 2021 r.


