
Protokół nr 6 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

z 8 stycznia 2020 r. 

    

1. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 8 stycznia 2020 r. o godz. 14.30 

2. Porządek posiedzenia komisji: 

1. Rozpatrzenie petycji Społecznego Komitetu Protestacyjnego w sprawie przywrócenia 

nazwy ulicy Św. Anny do nazwy ulica Władysława Świerczewskiego. 

2. Sprawy bieżące. 

3. Obecni członkowie komisji: 

Jolanta Michałek 

Zbigniew Pęcherz 

Edward Pilarski 

Andrzej Janus 

Roman Kulawik 

Adam Pielka 

Alicja Ziaja  

Danuta Pries – Sekretarz Gminy 

Ryszard Krawczyk  

 

Przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji – Jolanta Michałek przywitała 

obecnych i przedstawiła porządek posiedzenia komisji. Nikt z radnych nie wniósł uwag do 

porządku. Przewodnicząca Komisji przypomniała treść petycji Społecznego Komitetu 

Protestacyjnego w sprawie przywrócenia nazwy ulicy Św. Anny do nazwy ulica Władysława 

Świerczewskiego.  

Radca prawny przypomniał, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym do 

kompetencji Rady Gminy należy nadawanie nazw ulicom gminnym. Podczas dokonywania 

zmiany nie ma obowiązku przeprowadzania konsultacji, jednak zgodnie z zapisami 

obowiązujących przepisów zalecane jest ich przeprowadzanie. Podjęta uchwała o zmianie 

nazwy ulicy została podjęta zgodnie z przepisami, jednak jak się okazało wywołała 

zaniepokojenie mieszkańców i zarzuty zawarte w przedmiotowej petycji. Istnieje obecnie kilka 

aspektów sprawy, a mianowicie ludzki, historyczny i prawny. Dopowiedział, że Rada Gminy 

podjęła uchwałę o przeprowadzaniu konsultacji.  

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Komisja powinna dokonać oceny sytuacji i stwierdzić, 

czy petycja jest zasadna czy też bezzasadna.  

Alicja Ziaja powiedziała, że Przewodniczący Rady Gminy z pewnością nie miał złych 

intencji wnioskując o przegłosowanie uchwały o zmianie nazwy ulicy. Zapewnił, że rozmawiał 

z mieszkańcami na ten temat, jednak nie dopełnił procedury opisanej w uchwale o 

prowadzeniu konsultacji.  

Andrzej Janus: w sprawach ważnych dla mieszkańców konsultacje powinny być 

przeprowadzane a jeśli tak się nie stało to należałoby przeprosić mieszkańców za 

niedopatrzenie. Przypomniał, że mieszkańcy w petycji pisali, że z nimi nie rozmawiano jednak 

jak się okazało, na sesji jedna z mieszkanek mówiła, że rozmawiano z nią o propozycji zmiany 

nazwy ulicy w czerwcu ub. roku.  

Roman Kulawik pytał ilu mieszkańców sprawa dotyczy. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ok. 20 mieszkańców jest tam zameldowanych na 

stałe.  

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że mieszkańcy są niezadowoleni ze zmiany 

nazwy jak i z tego, że nie zostali o tym fakcie właściwie powiadomieni. Niedogodności 

wynikają z tego, że mieszkańcy muszą dokonać zmiany swoich danych w różnych 



instytucjach, a na to potrzeba czasu. Przedstawiła wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 29 maja 2012 roku II OSK 631/12. Komisja po przegłosowaniu postanowiła zaprosić na 

kolejne posiedzenie komisji wszystkie pełnoletnie zameldowane osoby zamieszkujące przy ul. 

Św. Anny oraz Przewodniczącego Rady Gminy by wysłuchać ich opinii.  

Kolejne spotkanie komisji odbędzie się 15 stycznia 2020 roku o godz. 14.45 w siedzibie 

Urzędu Gminy przy ul. Krasickiego 9. 

 

 

Przewodniczący Komisji  

 

............................................ 
              /data, podpis/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prot. K. Michałek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


