
PROTOKÓŁ NR 17/2022  

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  

z dnia 17.02.2022 roku  

 

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

w Głogówku na Sali narad (II piętro). W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie:  

1. Grzegorz Thiel - Przewodniczący Komisji  

2. Józef Kowaś 

3. Tadeusz Wrona 

4. Piotr Samson  

5. Joachim Sobek  

6. Bernard Dembczak  

Na 7 radnych obecnych było 6. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

• Zastępca Burmistrza- Anna Barysz 

• Strona skarżąca 

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. Rozpatrzenie skargi. 

5. Zakończenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Uwag nie zgłoszono.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4.  

Przewodniczący komisji poinformował, że skan skargi oraz wyjaśnienia p.o. Kierownika OPS 

w Głogówku (załącznik do protokołu) otrzymali radni na skrzynki mailowe. Zapytał czy ktoś 

z członków komisji chciałby zabrać głos. 

Głos zabrała Zastępca Burmistrza Anna Barysz, odnosząc się do zarzutów Skarżącego, iż 

otrzymuje on za niski dodatek celowy, Zastępca wyjaśniła, że dodatek celowy przyznawany 

jest co miesiąc i przeznaczony jest na pokrycie wydatków na leki, na zakupy żywności, opału 

itp. Dodatek celowy jest pokrywany całkowicie z budżetu Gminy Głogówek, na który została 



zabezpieczona określona kwota przy planowaniu budżetu. Prócz tego są dodatki okresowe, z 

których korzysta Skarżący oraz dodatek stały, który nie przysługuje Skarżącemu ze względu 

na wiek. Zasiłki przyznawane są przez OPS w wysokości uzależnionej od środków 

finansowych jakimi dysponuje ośrodek i jest to pomoc doraźna. 

Pełniąca w czasie złożenia przez Skarżącego skargi p.o. kierownika OPS w Głogówku dodała, 

że zasiłki stałe przysługują osobom bezrobotnym powyżej 60.r. życia, a skarżący tego 

kryterium nie spełnia. Ponadto w okresie, w którym Skarżący złożył skargę, OPS miał na 

przyznanie zasiłków celowych 2 100 zł. ubiegało się o zasiłek 45 osób, co daje kwotę 46 zł. na 

osobę. Pan otrzymał 50 zł. Dodała, że Pracownik socjalny rozpatrujący wnioski bierze pod 

uwagę wszelkie okoliczności i sytuację danej rodziny bądź osoby.  

Podczas posiedzenia poruszono kwestię podjęcia pracy zarobkowej przez Skarżącego, 

będącego w wieku produkcyjnym. Zaproponowano nawet pracę na stanowisku pracownika 

gospodarczego w Urzędzie Miejskim. Skarżący odmówił twierdząc, że jest schorowany. 

Reasumując Zastępca Burmistrza poinformowała Stronę, że dodatki celowe są w granicach od 

50 do 150 zł, i przyznawane są ze względu na sytuacje rodzinna i materialną danej osoby. 

Ponadto środki finansowe są ograniczone a wniosków jest wiele.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za zasadną. 

Wynik głosowania: 0 radnych ZA, 6 radnych PRZECIW, 0 radnych WSTRZYMAŁO SIĘ 

OD GŁOSU. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za bezzasadną. 

Wynik głosowania: 6 radnych ZA, 0 radnych PRZECIW, 0 radnych WSTRZYMAŁO SIĘ 

OD GŁOSU. 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Uznanie skargi za bezzasadną. 

Na tym protokół zakończono 

 

     Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

             

Grzegorz Thiel 

 

 

Protokolant: 

Aleksandra Makówka 

 

 


