
PROTOKÓŁ NR 16/2021  

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  

z dnia 5.10. 2021 roku  

 

 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się w Urzędzie Miejskim  

w Głogówku na Sali Posiedzeń. W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie:  

1. Grzegorz Thiel - Przewodniczący Komisji  

2. Józef Kowaś 

3. Piotr Samson  

4. Bernard Dembczak  

Na 7 radnych obecnych było 4. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

• Zastępca Burmistrza/ Sekretarz – Anna Barysz  

• Radna Róża Zgorzelska  

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji – 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. Wypracowanie treści uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Głogówka 

za zasadną wraz z obligatoryjnym uzasadnieniem. 

5. Zakończenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Uwag nie zgłoszono.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4.  

Głos zabrała Zastępca Burmistrza a zarazem Sekretarz Gminy, która poinformowała Radnych, 

iż na poprzedniej komisji uznano 3 głosami zasadność skargi, w związku z czym dzisiejsza 

komisja ma na celu wypracowanie przez radnych uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi jako zasadna. Zaznaczyła, że uzasadnienie musi zawierać stan faktyczny  

i prawny wraz z argumentami. Dodała także, że istotne też jest fakt odrzucenia na poprzedniej 

komisji wniosku o rozszerzenie skargi o dodatkowe materiały w sprawie. Poinformowała także, 

że w przypadku uznania na sesji Rady Miejskiej skargi za zasadną, burmistrz się od niej odwoła, 

co nie sprosta oczekiwaniom rolników i przedstawicieli miejscowości o szybkim rozpatrzeniu 

sprawy. 

Następnie opuściła salę posiedzeń. 



Głos zabrał Radny Bernard Dembczak powiedział, że radni zapoznali się z materiałami jakie 

otrzymali i nie ma potrzeby poszerzania ich o dodatkowe. Głównym powodem złożenia skargi 

jest wystawienie na sprzedaż dwóch działek będących własnością Gminy Głogówek, z których 

korzystali mieszkańcy i rolnicy Biedrzychowic i innych miejscowości. Przytoczył także 

podobne uchwały rad gminy oraz art. 48 ustawy o samorządzie gminnym i dodał, że zgadza się 

ze skargą i jej zasadnością. 

Radny Józef Kowaś wyraził swoje zdanie, iż nie poprawne było niedopuszczenie dodatkowych 

materiałów dot. skargi podczas poprzedniej komisji, o które wnioskował przewodniczący 

komisji. Według niego, jeżeli była możliwość zapoznania się z dodatkowymi dokumentami, to 

wniosek o rozszerzenie skargi o dodatkowe materiały poprzeć. W związku z faktem, że wniosek 

ten nie zyskał większości głosów, on osobiście wstrzymał się od głosu.  

Radna Róża Zgorzelska wskazała, że dokumenty te były w zasięgu Przewodniczącego Komisji 

i to on przygotowywał skargę do prac komisji, burmistrz powinien dostarczyć cały komplet 

dokumentów które dotyczyły skargi, łącznie z pismami.  Przewodniczący komisji powinien się 

zwrócić do skarżących o ewentualne udostępnienie brakujących dokumentów.  

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że zwrócił się do burmistrza o ustosunkowanie się do 

zarzutów. 

Podsumowując członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głosujący za zasadnością 

skargi (3 radnych) argumentowali swoją decyzję artykułem 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym o ograniczaniu praw mieszkańców poprzez wystawienie na sprzedaż 

działek bez zgody mieszkańców i zebrania wiejskiego. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

należy do zadań własnych gminy, a burmistrz ogłosił przetarg bez konsultacji z mieszkańcami 

– głównymi użytkownikami tych działek.  

Członkowie komisji wstrzymując się od głosu argumentowali swoją decyzję brakiem wglądu 

do pełnego zakresu materiałów w sprawie. A wniosek o udostępnienie członkom komisji, skargi 

oraz wyjaśnień złożonych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i protokołów ze 

spotkań strony skarżącej z Burmistrzem na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w dniu 30.09.2021 r nie zyskały większości głosu, w związku z czym stwierdzono, iż materiał 

zgromadzony w sprawie nie jest wystarczający na podjęcie jednoznacznej decyzji. 

Jeden członek komisji – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyraził 

sprzeciw zasadności skargi, stwierdzając fakt, iż materiały zebrane w sprawie są dla niego 

wystarczające do podjęcia decyzji.  

Na tym protokół zakończono 

 

    Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Grzegorz Thiel 

Protokolant 

Aleksandra Makówka 



 

 

 

 

 


