
PROTOKÓŁ  nr 12/2020 

z posiedzenia  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                                                               

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 27.02 2020 roku. 

 

 

 Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności, która 

stanowi załącznik do protokołu. Posiedzenie otworzył  i  prowadził  Pan  

Kazimierz Staszewski– Przewodniczący Komisji, który powitał członków Komisji 

oraz zaproszonych Gości.  

Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Staszewski zwrócił się do członków Komisji 

z zapytaniem, czy są uwagi do porządku posiedzenia Komisji. Radni nie zgłosili 

żadnych uwag, w związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie porządek posiedzenia Komisji. Głosowanie – 3 radnych za, 0 przeciw, 0 

wstrzymało się od głosu. Porządek posiedzenia został przyjęty. 

      Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu  Nr 11  z posiedzenia  Komisji. 

2. Rozpatrzenie skarg i wniosków, które wpłynęły do Komisji. 

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji. 

4. Sprawy różne. 

 

Ad. pkt. 1 Radny Kazimierz Staszewski– Przewodniczący Komisji zwrócił się do 

członków Komisji z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu Nr 11 z posiedzenia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   Rady Miejskiej w Radomiu. Brak uwag. 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Głosowanie – 3 radnych za 

przyjęciem protokołu,  0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt. 2  Przewodniczący Komisji przedstawił  skargi jakie wpłynęły do Komisji: 

-  pierwsza dotyczy skargi z dnia  2020-02-03 złożonej przez  Pana Piotra 

Głuchowskiego  na podejrzane działania Prezydenta Miasta Radomia, który od 



siedmiu miesięcy za pośrednictwem pracowników nęka Jego rodziców kontrolami 

związanymi z odpadami komunalnymi.  Przewodniczący odczytał skargę. Po 

zapoznaniu się z treścią skargi Radni postanowili  aby skierować wniosek do Pana 

Prezydenta  z prośbą o ustosunkowanie się do spraw poruszanych w skardze. 

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Głosowanie – 4 radnych za 

przyjęciem wniosku,  0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek  

został przyjęty jednogłośnie - wniosek  Nr  21  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej   w Radomiu dołączono do protokołu. 

 

Kolejna sprawa dotyczy petycji Pani Danuty Wolnowskiej  z dnia 18.02.2020 roku.

   

Przewodniczący odczytał petycję, w której zawarta jest prośba  o ułożenie nowego 

chodnika od bloku przy ul. Chrobrego do bloku 11 Listopada 14 oraz zabezpieczenie 

pozostałych jeszcze trawników poprzez wbicie kołków. Po zapoznaniu się z petycją 

Radni postanowili  aby skierować wniosek do Pana Prezydenta  z prośbą                  

o ustosunkowanie się do złożonej petycji. Przewodniczący Komisji zarządził 

głosowanie. Głosowanie – 4 radnych za przyjęciem wniosku,  0 radnych przeciw,      

0 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek  został przyjęty jednogłośnie - wniosek  

Nr  22  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej   w Radomiu dołączono 

do protokołu. 

 

Kolejna sprawa dotyczy skargi z dnia  2020-02-04 złożonej przez  Pana Łukasza 

Gołdę  na bezczynność Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w  Radomiu.  

Przewodniczący odczytał skargę w której skarżący zarzuca Dyrektor Przedszkola 

brak udzielenia odpowiedniej pomocy dziecku skarżącego. Po zapoznaniu się            

z treścią skargi Radni postanowili  aby skierować wniosek do Pana Prezydenta          

z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w skardze. Przewodniczący 

Komisji zarządził głosowanie. Głosowanie – 4 radnych za przyjęciem wniosku,          

0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek  został przyjęty 

jednogłośnie - wniosek  Nr  23  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej   

w Radomiu dołączono do protokołu. 

 

 



Kolejna sprawa dotyczy skargi złożonej  przez Pana Adama Kowalskiego z dnia  

2020-02-14 na działania Pana Krzysztofa Sońty Dyrektora  Zespołu Szkół 

Specjalnych i Placówek Oświatowych oraz Pana Michała Jagiełło – Dyrektora PSP     

Nr 3 w  Radomiu. Przewodniczący odczytał skargę w której skarżący zarzuca 

dyrektorom nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych oraz podnosi 

zarzuty dotyczące sposobu organizacji wyjazdu zagranicznego do Izraela oraz 

sposobu przeznaczenia środków z funduszu socjalnego na ten cel. Po zapoznaniu 

się z treścią skargi Radni postanowili  aby skierować wniosek do Pana Prezydenta z 

prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w skardze. Przewodniczący 

Komisji zarządził głosowanie. Głosowanie – 4 radnych za przyjęciem wniosku,  0 

radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu. Wniosek  został przyjęty 

jednogłośnie - wniosek  Nr  24  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej   

w Radomiu dołączono do protokołu. 

 

Więcej spraw nie ma. W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący 

Komisji Pan Kazimierz Staszewski  podziękował za przybycie i zamknął 

posiedzenie. Na tym protokół zakończono 

     

                                                                                        Kazimierz Staszewski 

        Przewodniczący Komisji 

        


