
UCHWAŁA NR LIX/535/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej ustawienia ławeczki z postacią malarza Jana Cybisa na 
głogóweckim rynku, Rada Miejska w Głogówku uznaje, iż przedmiotowa petycja zasługuje na uwzględnienie. 
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogówku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Załącznik do uchwały Nr LIX/535/2022 

Rady Miejskiej w Głogówku 

z dnia 26 sierpnia 2022 r. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 1 lipca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku została złożona petycja dotycząca ustawienia 

pamiątkowej ławeczki z postacią malarza Jana Cybisa na głogóweckim rynku. Przewodniczący Rady 

Miejskiej skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głogówku celem 

rozpatrzenia. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2022 r. po dokonaniu oceny formalnoprawnej ustaliła, że 

przedmiot petycji zasługuje na uwzględnienie. Jan Cybis, wybitny malarz, jest jedna z najbardziej znanych 

postaci związanych z gminą Głogówek, zasługującą na takie upamiętnienie. 

Warunkiem jest uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, ze względu na fakt, iż obręb rynku objęty jest 

ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Z uwagi na szacowane spore koszty 

zamontowania ławeczki (ok. 100 tys.) Komisja wskazała, że inwestycja ujęta w przedmiocie petycji powinna 

zostać zrealizowana po uzyskaniu środków zewnętrznych. 

Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Głogówku po rozpatrzeniu petycji i zapoznaniu się 

ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje przedmiotową petycję za zasadną z przyczyn 

wskazanych w uzasadnieniu. 
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