Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
W dniu 15.02.2021 r. obradowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przy Radzie Miejskiej
w Zawadzkiem. Obrady odbyły się on-line w pełnym 5 osobowym stanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Obradom przysłuchiwali się również radni, którzy zostali na łączach po obradach komisji wspólnej Rady
Miejskiej.
Tematem obrad Komisji była petycja, która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej od rodziców
dzieci uczących się gry na instrumentach muzycznych w ramach ogniska muzycznego działającego pod
patronatem Stowarzyszenia Rozwoju i Upowszechniania Kultury „METANOYA” w Zawadzkiem.
Rodzice w petycji proszą o zabezpieczenie lokalu na ognisko muzyczne w budynku byłego gimnazjum
w Zawadzkiem. Podkreślono w petycji, że chodzi o długoterminowe i trwałe zabezpieczenie lokalu.
Wywiązała się dyskusja, w której głos zabierali nie tylko członkowie Komisji, ale również wszyscy chętni
radni. Dyskusja była długa, ale treściwa. Pojawiło się wiele pomysłów, które być może pomogą w rozwiązaniu
powstałej sytuacji i powracających problemów:
1) przedstawiono zasługi jakie niesie z sobą edukacja muzyczna i Stowarzyszenie Rozwoju
i Upowszechniania Kultury „METANOYA” w promowanie kultury;
2) zwrócono uwagę na to, że Pani Dyrektor szkoły podstawowej w Zawadzkiem jest nie tylko jej
gospodarzem, ale również osobą odpowiedzialną za kształcenie dzieci, z czego jest osobiście
rozliczana. To ona ma głos decydujący w kwestii godzin przeznaczonych na zajęcia pozalekcyjne,
a takimi jest nauka w ognisku muzycznym;
3) podkreślono zbyt małe zaangażowanie BiK – u w rozwiązywanie problemów;
4) radni sugerowali przeniesienie zajęć w spornych godzinach do innych obiektów, poza szkołę;
5) problem powinien zostać ostatecznie rozwiązany na spotkaniu wszystkich zainteresowanych stron
z BiK – iem włącznie.
6) stwierdzono, że organem nadrzędnym, zarówno w kwestii samych obiektów, jak i ich udostępniania
jest Pan Burmistrz i to do niego należy ostateczna decyzja.
W trakcie obrad Komisja uznała, że Rada Miejska w Zawadzkiem, w myśl obowiązujących przepisów prawa,
nie jest organem właściwym do decydowania w powyższej sprawie. Dlatego petycja rodziców dzieci
uczęszczających na zajęcia w ramach ogniska muzycznego, w formie uchwały Rady Miejskiej
w Zawadzkiem, zostanie skierowana do Pana Burmistrza, jako organu właściwego do rozpatrzenia
w/w petycji.
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