PROTOKÓŁ NR 9/2020
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
z dnia 15 maja 2020 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.
Ponadto w obradach uczestniczyli Burmistrz Głogówka i Zastępca Burmistrza Głogówka.
Posiedzenie

Komisji

otworzył

i

przeprowadził

Przewodniczący

Komisji

Grzegorz Thiel. Przywitał zgromadzonych i odczytał proponowany porządek obrad, który
przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie IX Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Głogówka,
5. Rozpatrzenie petycji o zmianie przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie
tarczy antykryzysowej dla wszystkich obywateli Gmin/ Powiatów/ Województw
6. Rozpatrzenie o petycji o przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie
ochrony zdrowia mieszkańców przed elektro skażeniem, wykonanie uchwały
opublikowanie jej na stronie internetowej, przekazanie uchwały dyrektorom szkół i
przedszkoli oraz władzom powiatowym, wojewódzkim.
7. Zakończenie IX Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Przewodniczący zapytał o inne propozycje lub uwagi.
Uwag nie zgłoszono.
Porządek został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji przeszedł do rozpatrzenia skargi
na działania Burmistrza Głogówka. Poinformował, że radni dostali wszystkie dokumenty,
które wpłynęły w tej sprawie.
Na obradach nie pojawiła się strona skarżąca.
Burmistrz Głogówka przyznał, że złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Dodał, że sprawa
dotyczy zdarzeń z przełomu kadencji poprzedniej władzy, aż do teraz i oparta jest o wiele
wątków, w których Skarżąca powołuje się na swoją złą sytuacje życiową. Zwracała się o

umorzenie zaległości podatkowych, które zostały w części umorzone oraz niepodatkowe,
które nie zostały umorzone. Strona nie wykazała chęci, aby je spłacić.
Radny Józef Kowaś dodał, że pamięta sprawę skarżącej i ciągnie się ona już parę lat.
Informuje, że nie widzi powódek, by umorzyć powstałe zaległości.
Burmistrz Głogówka nadmienia, że syn Skarżącej, którego strona utrzymuje dostał
propozycję pracy, którą przyjął, po czym po trzech miesiącach z niej zrezygnował.
Radny Joachim Sobek mówi, że sprawa jest bardzo skomplikowana. Według informacji, które
zostały przedstawione komornik sądowy wyegzekwował 460,81 złotych.

Pyta o faktyczne

prawdopodobieństwo wyegzekwowania długów. Radny aprobuje pomysł z odpracowaniem
długu przez syna Skarżącej.
Zastępca Burmistrza przyznaje, że osoba ta pewien okres przepracowała, natomiast na
kolejny okres przedstawiła zwolnienie lekarskie, a następnie złożyła wypowiedzenie.
Radny Sobek informuje, że ludziom należy pomagać, dać możliwość i widząc
współpracę można by było w jakiejś części umorzyć zadłużenie, natomiast należy wykazywać
chęci, aby obie strony były zadowolone.
Burmistrz Głogówka tłumaczy, że jeśli ktoś przyjmuje prace, to należałoby pokazać,
że zgłasza wolę i spłacać dług nawet w niewielkich kwotach. Dodaje, że Ośrodek Pomocy
Społecznej gwarantuje pomoc rodzinom w trudnej sytuacji finansowej np. pomoc
żywnościowa.
Radny Sobek wspomina, że Radni nie mają mocy decydować
Burmistrz informuje, że w roku 2019 umorzył około 800 zł zaległości podatkowych, ale były
to sytuacje szczególne.
Przewodniczący dodaje, że kwota zadłużenia za czynsze mieszkalne w Gminie
Głgówek to ponad milion złotych.
Radny Sobek pyta o budynek w Kazimierzu, w którym mieszkała kiedyś Skarżąca.
Burmistrz Głogówka informuje, że jest to budynek gminny przeznaczony na sprzedaż.
Jego obecny stan nie nadaje się do zamieszkania.
Zastępca Burmistrza przyznaje, że Skarżącej były proponowane inne lokale do
zamieszkania, lecz odmówiła.
Przewodniczący zapytał kto uważa, że skarga jest niezasadna:
ZA: 6 / PRZECIW:0/ WSTRZYMAO SIĘ:0

Ad.5
Przewodniczący przeszedł do rozpatrzenia petycji o zmianie przepisów prawa
miejscowego poprzez wprowadzenie tarczy antykryzysowej dla wszystkich obywateli Gmin/
Powiatów/ Województw.
Burmistrz przyznał, że warto rozmawiać o aspektach jakie znajdują się w petycji. Petycja
dotyczy spraw podatkowych dotyczących złagodzenia skutków pandemii w aspekcie
gospodarczym. Burmistrz mówi, że jest przychylny, aby pomagać, natomiast w granicach,
które nie pozbawią Gminy Głogówek możliwości płynnego funkcjonowania. Podkreśla, że
nie tylko sektor prywatny odpowie za kryzys, ale również sektor publiczny. Gmina Głogówek
poniosła zwiększone koszty w okresie pandemicznym co wiąże się z zakupem środków
ochrony osobistej tj. rękawiczek, masek, środków dezynfekujących.
Burmistrz dodaje, że dopiero w ostatnich dniach zaczęły docierać środki od
wojewody, a do tej pory gmina radziła sobie własnymi siłami. Ceny rękawiczek zostały
kilkukrotnie podwyższone. Wspomina o kosztach poniesionych w związku z dezynfekcją
architektury miejskiej, ławek, ulic. Gmina poniosła straty z wpływu podatku PIT i CIT, co
stanowiło około 400 tys. zł mniej niż rok temu, a co za tym idzie, to duża skala uszczerbku,
sytuacja kryzysowa się pogłębiła, gospodarka zostaje zamrożona, handel ograniczony.
Burmistrz Głogówka mówi o obniżce czynszu dla lokali użytkowych do kwoty 1,23 zł za cały
lokal, które prowadzą działalność usługową, tak samo jak opłaty sezonowej pobieranej za
użytkowanie ogródków gastronomicznych. Wspomina również o redukcji opłaty od środków
transportowych o 15 % w skali roku. Dodaje, że gmina nie pobierała opłat parkingowych
przez około miesiąc, co w chwili obecnej zostało wznowione. Na ten moment obowiązuje
darmowe 7 minut, miasto Opole wprowadziło 15 darmowych minut co wynika z większego
areału. Według Burmistrza Głogówka realizacja postulatów petycji byłaby destrukcyjna dla
całego naszego samorządu.
Przewodniczący dodaje ze według przepisów Ordynacji Podatkowej o umorzenie
zaległości do organu może zwrócić się jedynie strona obciążona zaległościami.
Burmistrz dodaje, że umarzanie podatków należy wyłącznie do kompetencji
Burmistrza.
Przewodniczący zapytał kto uważa, że petycja jest niezasadna:
ZA: 6 / PRZECIW:0/ WSTRZYMAO SIĘ:0

Ad. 6
Przewodniczący przeszedł do porządku obrad wg którego należało rozpatrzyć petycję
dotyczącą przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem, wykonania
uchwały, opublikowania jej na stronie internetowej, przekazania uchwały dyrektorom szkół
i przedszkoli oraz władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Przewodniczący
poinformował, że głównym celem petycji jest negowanie sieci 5 G. Dodał, że Rada Miejska
nie jest władna decydować, gdzie będzie występować sieć, a gmina wydaje decyzję
lokalizacyjną.
Burmistrz wspomina, że petycja była wysyłana do wielu samorządów, a dokładniej
wpłynęła według rozdzielnika. Sieć 5G była już analizowana pod wieloma aspektami
odnośnie postawienia masztu w Twardawie.
Radny Józef Kowaś wspomina o sieci play, która do chwili obecnej działa.
Stan posiedzenia członków wzrósł o 1 członka.
Przewodniczący zapytał kto uważa, że petycja jest niezasadna:
ZA: 7 / PRZECIW:0/ WSTRZYMAO SIĘ:0
Radni podjęli burzliwy temat punktu skupu żywca znajdującego się w Biedrzychowicach.
W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczy zamknął posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Na tym protokół zakończono.
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