PROTOKÓŁ NR 4/2019
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
z dnia 19 czerwca 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 7 radnych, obecnych 6. Nieobecny Radny Fabian Patron.
Ponadto w obradach uczestniczył Burmistrz Głogówka Pan Piotr Bujak oraz Pani Sekretarz
Anna Barysz.
Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Grzegorz Thiel.
Przywitał zgromadzonych i odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie czwartego posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie Porządku obrad.
4. Rozpatrzenie petycji mieszkańców oraz wniosku Radnych w sprawie modernizacji placu
zabaw przy ulicy Świętej Anny w Głogówku
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad 4.
Przewodniczący przywołał złożoną petycję mieszkańców ulicy Świętej Anny oraz wniosek
Radnych Marcina Kusa i Joachima Sobka. Wskazał, że zgromadzeni otrzymali materiały w tej
sprawie. Radni pochylili się nad zgromadzonymi dokumentami.
Pan Burmistrz Głogówka w odpowiedzi na wniosek Radnych zapytał o ocenę norm
bezpieczeństwa, koszty przedsięwzięcia i jednocześnie poinformował, że realizacja takich
przedsięwzięć powinna być dokonywana z funduszu sołeckiego.
Przewodniczący poinformował, że sołectwo Winiary ma przeznaczone 34 296,00 zł na
różne przedsięwzięcia w 2019 r.
Radny Sobek informuje, że odbył spotkanie z mieszkańcami. Pomimo wielkości sołectwa
mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z korzyści jakie mogą czerpać z funduszu sołeckiego. Podczas
spotkania z grupą osób, których dzieci korzystają z placu zabaw ich rodzice zawnioskowali
o doposażenia placu zabaw, zamontowanie progu zwalniającego oraz uzupełnienie asfaltu w celu
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obniżenia krawężników. Pan Sobek przyznał, że niestety nie ma funduszy na ten cel i że z
początkiem następnego roku pieniądze na modernizację będą pozyskane z funduszu sołeckiego.
Radny Józef Kowaś poinformował, że do końca września jest termin złożenia planu,
dokumentacji, inwestycji jakie ma w planach dane sołectwo. Poparł tezę, iż to fundusz sołecki
powinien uwzględnić w swoich planach takie inwestycje. Przyznał, że niestety nie zawsze można
przewidzieć czy pieniądze jakie dostało sołectwo wystarczą.
W odpowiedzi na powyższą dyskusję Pan Burmistrz przekłada, że sołectwo liczy 1177
osób, natomiast na zebraniu było 19 osób. Podkreślił, że do dyspozycji jest 34 296,00 zł.
Pan Grzegorz Thiel oznajmił, że ze względu na brak zainteresowania mieszkańców sołectw
przepadają im pieniądze i w związku z tym zwracają się do gminy.
Radny Joachim Sobek kieruje zapytanie do Radnych czy plac zabaw podlega pod fundusz
sołecki i czy jest możliwość dofinansowania inwestycji przebudowy ze strony gminy.
Pan Burmistrz odpowiada, że jak najbardziej gmina może dołożyć się do tej inwestycji,
jednakże należy zwrócić uwagę na pewne aspekty takie jak bezpieczeństwo. Tłumaczy, że między
każdym obiektem znajdującym się na placu przeznaczonym do zabawy powinny się znajdować
odpowiednie odległości, a także wykonywane powinny być przeglądy techniczne. Informuje, że nie
można samodzielnie wymieniać elementów przyrządów do zabaw, bo każdy z nich jest atestowany.
Powiadamia o tym, że place zabaw są po przeglądach technicznych po których nie zgłoszono uwag.
Pan Burmistrz zasugerował, że w tej sprawie należałoby dokonać oględzin w terenie.
Przewodniczący dodaje, że w sprawie placy zabaw powinno się poczynić prace projektowe

przez osoby uprawnione w celu wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
korzystających z karuzel czy huśtawek.
W związku z powyższym Pan Radny Sobek przyznaje, że nie miał pojęcia o takich
wymogach, że został poproszony o interwencję w tej sprawie i zgodnie z tym poczynił
odpowiednie kroki.
Pan przewodniczący prosi o dojście do porozumienia w tej sprawie.
Radny Dembczak odpowiada, że pieniądze na modernizację mieszkańcy powinni
pozyskać z funduszu sołeckiego.
Pan Sobek przyznaję rację i dodaje, że Gmina Głogówek też mogłaby przekazać środki
na ten cel.
Pan Burmistrz przywołuje Panu Radnemu Sobkowi na co do tej pory były wydawane
środki funduszu sołeckiego.
Pani Sekretarz przypomniała jak formalnie wygląda podjęcie decyzji w sprawie
wydatkowania funduszu sołeckiego. Zasugerowała, że na miejsce placu zabaw powinien się
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wybrać kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pan - Pan Ginter Cibis,
a następnie ocenić, czy jest możliwość dostawienia nowych przyrządów do zabawy.
Pan Grzegorz Thiel przeszedł do drugiego aspektu, którym jest próg zwalniający. Uznał,
że nie widzi zasadności jego montażu przy tej ulicy, ponieważ głównymi użytkownikami tej
drogi są mieszkańcy osiedla, a droga jest na tyle kręta, że ciężko jest osiągnąć na niej wysoką
prędkość.
Radny Sobek przychylił się do zdania Pana przewodniczącego.
Pan Burmistrz zapytał o zastrzeżenia do jakości urządzeń jakie były przedstawione
w piśmie.
W odpowiedzi Pan Sobek wyjaśnia, że na zjeżdżalni położonej na omawianym placu są
uszkodzone schodki. Dodaje, że są za bardzo rozszczepione co uniemożliwia korzystanie z
obiektu małym dzieciom, natomiast w ubiegłym roku do przyrządu została dołączona
platforma, która ma za zadnie zwiększyć bezpieczeństwo dzieci bawiących się na tym obiekcie.
Radny Dembczak podsumowuje sytuacje stwierdzając, że plac zabaw jest po
przeglądzie, na miejsce powinien się udać odpowiedni pracownik Urzędu Miejskiego w celu
oceny zagospodarowania powierzchni, natomiast rada sołecka powinna przeprowadzić
modernizację placu z funduszu sołeckiego.
Na prośbę Pana Burmistrza Radny Grzegorz Thiel przeczytał petycję i skomentował jej
ostatni podpunkt dotyczący uzupełnienia asfaltu. Stwierdził, że wysokie krawężniki powinny
zapobiegać wjeżdżaniu pojazdów na tereny zielone. Dodał, że jeżeli zaistnieje sytuacja, w
której radzie sołeckiej zabraknie niewielkiej kwoty, to na wniosek tego sołectwa Gmina może
dołożyć do planowanej inwestycji.
W związku z powyższym Pan Burmistrz tłumaczy, że dużą rolę odgrywają Radni,
którzy powinni zachęcać do zebrań, realizować naprawdę potrzebne przedsięwzięcia. Mówi o
tym, że mieszkańcy w wielkim stopniu decydują o przeznaczeniu części budżetu poprzez
sołectwa. Przekłada, że na zebranie z Sołtysem Winiar przyszło 19 osób a uprawnionych do
tego spotkania jest ok 1100 osób. Informuje, że plac jest po przeglądzie, spełnia wszystkie
normy, nie ma do tego miejsca żadnego zastrzeżenia, natomiast nie będzie się tam
przeprowadzać samowolnej modyfikacji, nawet jeżeli wyniknie to z wniosku z komisji.
Pan Przewodniczący Grzegorz Thiel sugeruje również, by komisja Skarg, Wniosków i Petycji
przeprowadziła wizję lokalną na omawianym placu zabaw.
Radni ustalili wizję lokalną na 05 lipca 2019 r. o godz. 8.00 co zostało przyjęte jednogłośnie.
Uwag nie zgłoszono.
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W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczy zamknął czwarte posiedzenie Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Grzegorz Thiel

Protokolant:
Monika Domaradzka
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