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PROTOKÓŁ NR 2/2018 

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

z dnia 14 lutego 2019 roku 

 

Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbyło się w Sali posiedzeń Urzędu 

Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej 

listy obecności. Na 6 radnych, obecnych 5. Nieobecny Radny Fabian Patron.  

Ponadto w obradach uczestniczył kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych 

pan Ginter Cibis.  

Posiedzenie Komisji zwołane zostało na podstawie § 57 ust. 7 Statutu Gminy Głogówek 

stanowiącego załącznik do Uchwały nr L/363/2018 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 

28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogówek (Dz. Urz. Woj. Opol. 

z 2018 r. poz. 2764). 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Grzegorz Thiel. 

Przywitał zgromadzonych i odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się 

następująco:  

1. Otwarcie drugiego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Uchwalenie Porządku obrad.  

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie montażu latarni przy ulicach Jana Pawła II i Małe 

Winiary, złożonej przez Sołtysa Sołectwa Winiary. 

5. Zakończenie posiedzenia.  

Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad 4.  

Przewodniczący przywołał złożoną petycję. Wskazał, że wszyscy radni otrzymali 

materiały w tej sprawie. Radni pochylili się na zgromadzonymi dokumentami. Ustalono, że 

petycja tożsamej treści wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Głogówku dnia 18.01.2019 r. Dnia 

04.02.2019 r. przez burmistrza Głogówka została wystosowana odpowiedź mówiąca o tym, że 

doświetlenie wskazanych miejsc wymaga wykonania dokumentacji technicznej i uzyskania 

warunków technicznych przyłączanych punktów z Tauron S.A. Ponadto burmistrz wskazał na 

termin przypuszczalnej realizacji zadania, który nastąpi w II kwartale 2019 r.  



2 
 

Radny Joachim Sobek wskazał, że w odpowiedzi wkradł się błąd, gdyż mowa jest 

o ul. Tylne Winiary, tymczasem sprawa dotyczy ul. Małe Winiary. Odniósł się także do 

proponowanych do utworzenia trzech punktów oświetleniowych. Stwierdził, że nie ma 

potrzeby ustawiania aż trzech latarni. Ocenił, że najbardziej racjonalnym i ekonomicznym 

wyjściem będzie ustawienie jednej latarni.  

Kierownik referatu IZP uznał, że wniesione pismo nie powinno mieć formy petycji, 

a podania. Poinformował, że Gmina musi wystąpić do Tauronu o warunki techniczne, celem 

dokonania przyłączy. Wskazał, że proponowane ustawienie trzech latarni jest wynikiem 

dokonanych oględzin, gdyż słupy powinny być usytuowane w odległości 25 metrów od 

siebie.  

Radny Joachim Sobek oświadczył, że zależy mu na pozytywnym załatwieniu sprawy, 

w sposób jak najmniej kosztowny.  

Przewodniczący zapytał o dalsze uwagi radnych. 

Uwag nie zgłoszono.  

W związku z powyższym Przewodniczący zapytał, czy radni zgadzają się ze 

stanowiskiem burmistrza, a jednocześnie propozycją załatwienia petycji.  

Radni jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali stanowisko burmistrza Głogówka.    

 

 W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczy zamknął drugie 

posiedzenie Komisji skarg, Wniosków i Petycji.  

 

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

Przewodniczący  

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Grzegorz Thiel 
 

 

Protokolant 

Małgorzata Wolf  


