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UCHWAŁA NR XXXII/.../2020 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 21 listopada 2020 r. 

w sprawie uwzględnienia petycji w przedmiocie oddania sprzętu oraz zmiany uchwały 

Rady Miejskiej w Głogówku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 713,1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 

2018 poz. 870) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona dnia 2 października 2020 roku petycja w przedmiocie: 

1) oddania sprzętu placówce oświatowej nie zasługuje na uwzględnienie,  

2) zmiany Uchwały nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 10 marca 2011 roku 

w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Miejskiej 

w Głogówku biorących udział w pracach Rady i jej komisjach, zasługuje na uwzględnienie. 

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr XXXII/……/2020  

Rady Miejskiej w Głogówku  

z dnia 21 listopada 2020 r.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

Dnia 02.10.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęła petycja dotycząca 

oddania sprzętu, z którego korzystają Radni Rady Miejskiej w Głogówku na posiedzeniach 

Sesji, zorganizowanie szkolenia z obsługi tabletu oraz zmianę prawa miejscowego.  

Opinię w tej sprawie wyraziła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która w części 

pierwszej uznała petycję jako nie zasługującą na uwzględnienie, następnie drugą część uznała 

jako zasługującą na uwzględnienie.  

Po przeanalizowaniu petycji Komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdziła, iż, petycja 

w pierwszej części winna być uznana za negatywnie rozpatrzoną, gdyż wobec art. 14 ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Głosowania jawne na sesjach rady 

odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego 

wykazu głosowań radnych. Oznacza to, że wszystkie głosowania jawne w radzie muszą być 

przeprowadzane z wykorzystaniem urządzeń technicznych, które pozwalają zarówno na 

ustalenie w czasie rzeczywistym treści głosów oddanych przez poszczególnych radnych, jak 

i na odtworzenie tych danych w przyszłości. Wykorzystywanie tych urządzeń jest 

obligatoryjne. 

 Dodatkowo Komisja zwróciła uwagę, iż na sprzęt, który został przekazany radnym 

wysyłane są poprzez pocztę elektroniczną wiadomości oraz materiały związane 

z posiedzeniami Komisji i Sesji Rady Miejskiej i pozwala to na oszczędność papieru, co jest 

rozwiązaniem ekologicznym oraz umożliwia oszczędność środków pieniężnych.   

 Głosowania imienne, które zostały przeprowadzone na posiedzeniach wiązały się 

z problemami technicznymi, aczkolwiek członkowie rady przeszli przez ćwiczenia systemowe 

związane z oddawaniem głosów.   

 W dalszej części petycji widnieje zapis o zmianie przepisów prawa miejscowego 

w odniesieniu do pobierania przez radnych dwóch diet tego samego dnia. Członkowie komisji 

ustalili, iż dieta nie jest wynagrodzeniem, a rekompensatą z tytułu utraconego wynagrodzenia 

za pracę.  Jednogłośnie uznali, iż powinno się zmienić treść obowiązującego aktu prawa 

miejscowego i zadeklarowali się do przedłożenia takiego wniosku Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej o zmianę Uchwały nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 10 marca 2011 



roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla Radnych Rady Miejskiej 

w Głogówku w celu eliminacji pobierania dwóch lub więcej diet za posiedzenia odbyte jednego 

dnia. 

Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wnoszą tak jak na 

wstępie.  


