PROTOKÓŁ NR 12/2020
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
z dnia 11 grudnia 2020 roku
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbyło się zdalnie. W posiedzeniu
udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy obecności. Na 7 radnych, obecnych 5.
Posiedzenie

Komisji

otworzył

i

przeprowadził

Przewodniczący

Komisji

Grzegorz Thiel. Przywitał zgromadzonych i odczytał proponowany porządek obrad, który
przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie petycji.
5. Zakończenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Przewodniczący zapytał o inne propozycje lub uwagi.

Uwag nie zgłoszono.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji przeszedł do rozpatrzenia petycji
w przedmiocie:
1. oddania sprzętu (tabletów) z których korzystają Radni do dowolnej szkoły na terenie gminy
Głogówek lub organizacji szkolenia,
2. zmiany prawa w taki sposób by radny pobierał jedną dietę za uczestnictwo w dwóch
komisjach w tym samym dniu.
O głos poprosił Radny Józef Kowaś, który wspomniał, że tablety nie były przekazane
radnym wyłącznie do głosowania, ale również do przesyłania na nie informacji. Dzięki ich
użytkowaniu zwiększyła się oszczędność papieru czy tonerów. Nawiązuje również do
posiedzeń komisji i tłumaczy, że Radni należą do różnych komisji i sporadycznie się zdarza,
że dwie diety za dwie komisje wypłacane są tego samego dnia. Informuje, że w miesiącu
październiku nie było żadnej komisji.
Radny Bernard Dembczak odpowiedział, że niejednokrotnie jest tak, że radni są członkami
trzech komisji i nie pobierają z tego tytułu dodatkowych pieniędzy.

Przewodniczący przytacza radym treść art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, który mówi, iż: Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za
pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań
radnych. Dodaje, że to ustawa nakazuje, korzystanie z urządzeń technicznych i każdy rady
powinien mieć jakiś nośnik, który pozwala mu głosować i przesyłać do niego informacje.
Radny Joachim Sobek mówi, że widać nieprzychylność osoby, która napisała petycję
i zauważa nieprzygotowanie tej osoby ze względu na brak wiedzy na temat przepisów
prawnych. Dodaje, że głosowania ręczne nie zdarzają się nagminnie, a należy zrozumieć
sytuacje w których zdarzają się awarie. Dziwi się również jak można wymagać od radnych by
część korzystała z tabletów, a reszta oddała je szkołom. Wyraża chęć powrócenia do obrad
zwoływanych na sali posiedzeń, gdzie raczej nie było żadnych problemów i zakłóceń a same
głosowania przebiegały dosyć sprawniej.
Przewodniczący informuje, że petycja przyszła po dwóch sesjach, gdzie były problemy
z głosowaniem, a wpływ na to miały aktualizacje jakie zostały wprowadzone przez system.
Wraca do postulatu o związanego z pobieraniem diet przez radnych.
W tej kwestii wypowiada się Radny Samson, który mówi, że komisje zostały porozbijane,
każda na inny dzień i problem zniknął.
Przewodniczący uważa, że należy zawnioskować do Przewodniczącego Rady o zmianę
uchwały związaną z przyznawaniem diet na taką w której diety wypłacane będą ryczałtowo.
Radny Samson mówi o takiej uchwale, która została podjęta w Walcach.
Przewodniczący tłumaczy jak wygląda wypłacanie diet ryczałtem.
Radny Sobek popiera zwoływanie komisji w innych dniach argumentując, iż ma czas na
dodatkowe przemyślenia, rozwikłanie niektórych spraw, zasięgnięcie opinii lub rozmowy
z ludźmi. Radny informuje również, że jeśli zdarzają się sytuacje w których są dwie komisje
w ciągu jednego dnia to muszą one być ze szczególnego powodu, zazwyczaj nie praktykujemy
takich zachowań.
Przewodniczący wspomina o pracy nad zmianą uchwały.
Radni wyciągają wnioski z rozmowy stwierdzając, że petycja w pierwszej części jest
niezasadna, natomiast co do drugiej części należałoby wystąpić z wnioskiem o zmianę
obowiązującej uchwały prawa miejscowego.
Radny Józef Kowaś tłumaczy, dlaczego niektóre posiedzenia komisji odbywały się
w jednym dniu wskazując, że problem miały osoby, które nie potrafiły pobrać urlopu.
Radny Piotr Samson przyznaje, że w poprzedniej kadencji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zasadność części pierwszej petycji w przedmiocie
oddania sprzętu (tabletów) z których korzystają Radni do dowolnej szkoły na terenie gminy
Głogówek lub organizacji szkolenia.
ZA: 0 / PRZECIW:5/ WSTRZYMAO SIĘ:0
Przewodniczący poddał pod głosowanie zasadność zmiany prawa w taki sposób by radny
pobierał jedną dietę za uczestnictwo w dwóch komisjach w tym samym dniu.
ZA: 5 / PRZECIW:0/ WSTRZYMAO SIĘ:0
Przewodniczący zobowiązał się do złożenia wniosku do Przewodniczącego Rady
o zmianę nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie
ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku
W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczy zamknął posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Na tym protokół zakończono.
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