
PROTOKÓŁ NR 18/2022  

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  

z dnia 11.08.2022 roku  

 

 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 11.08.2022 r. o godz. 08:30 

na Sali narad (parter) Urzędu Miejskiego w Głogówku W posiedzeniu udział wzięli następujący 

członkowie:  

1. Grzegorz Thiel - Przewodniczący Komisji  

2. Józef Kowaś 

3. Tadeusz Wrona 

4. Piotr Samson  

5. Joachim Sobek  

6. Bernard Dembczak  

Na 6 radnych obecnych było 6. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

• Burmistrz Głogówka Piotr Bujak 

• Wnioskodawca petycji wraz z mieszkanka Głogówka 

Posiedzenie Komisji otworzył i przeprowadził Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji – Grzegorz Thiel. Przywitał zgromadzonych i odczytał proponowany porządek obrad, 

który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Ustalenie porządku obrad. 

4. Rozpatrzenie petycji w sprawie nadania skwerowi przy ul. Kościuszki w Głogówku im. 

OO Ambrożego i Dionizego. 

5. Rozpatrzenie petycji w sprawie ustawienia ławeczki z postacią malarza Jana Cybisa na 

głogóweckim rynku. 

6. Zakończenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Uwag nie zgłoszono.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 4. / Ad. 5. 

Przewodniczący komisji poinformował, że skan petycji otrzymali radni na skrzynki mailowe. 

Zapytał czy ktoś z członków komisji chciałby zabrać głos. 



Radny Józef Kowaś zapytał jaka ma być forma upamiętnienia postaci, o których mowa  

w petycji, czy będzie to usadowienie tablicy czy ustawienie ławeczki. 

Obecna z Wnioskodawcą mieszkanka Głogówka opisała, jak wygląda to w innych gminach. 

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że skwer przy ul. Kościuszki, o którym mowa w petycji 

jest własnością Zarządu dróg Wojewódzkich w Opolu. 

Wnioskodawca petycji, wyjaśnił, że postacie są znane dla mieszkańców Głogówka  

i godne upamiętnienia. Dodał, że nie musi być to skwer wskazany w treści petycji, ale równie 

dobrze inne miejsce. Wspomniał także, że zależałoby mu na umieszczeniu ławeczek  

z postaciami tych osób wraz z krótkim opisem. 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że w niedalekiej odległości znajduje się skwer 

poświęcony Ojcom Franciszkanom i można byłoby umieści tam tablicę upamiętniającą z kolei 

ustawienia pamiątkowej ławeczki to koszt rzędu ok. 100 tys. zł. Wnioskodawca petycji wnosi 

tez o montaż drugiej ławeczki z postacią Jana Cybisa co zwiększa koszty dwukrotnie. 

Radny Bernard Dembczak zauważył, że postaci związanych z Głogówkiem jest wiele  

i indywidualną sprawą każdego mieszkańca jest jaka postać jest godna upamiętnienia.  

Obecna z Wnioskodawcą mieszkanka Głogówka odpowiedziała, że postacie, o których mowa 

w petycji są znani nie tylko w Głogówku, ale i w całej gminie. 

Radny Fabian Patron zaznaczył, że dla mieszkańców postacie te są znane, jednakże dla 

turystów z poza gminy i odległych miejscowości nie. 

Przewodniczący Komisji oddał głos Burmistrzowi Głogówka. 

Burmistrz Głogówka powiedział, że nie chciał zabierać głosu w tej sprawie, gdyż formy 

upamiętnia leżą w gestii Rady Miejskiej, jednakże chciałby się podzielić swoją refleksją w tej 

sprawie. Zaczął od postaci Jana Cybisa poinformował, że na wskutek konsultacji społecznych 

uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku nadano jednej z ulic w Głogówku nazwę im. Jana Cybisa 

i wyczerpało to formułę upamiętnienia tej postaci w sposób bez kosztowy. Z kolei w przypadku 

postaci Ojców Franciszkanów ich obecność w mieście została upamiętniona poprzez postument 

św. Franciszka na roku ul. Zamkowej i Powstańców w bliskiej odległości skweru, o którym 

mowa w petycji. Zaproponował upamiętnienie tych postaci w miejscu im bliższym, na przykład 

w Obserwatorium, które Gmina Głogówek ma w użyczeniu od Zakonu Franciszkanów. 

Zasugerował także, aby było to w ścisłym porozumieniu z o. Gwardianem, aby wysłuchać jego 

opinii. Następnie wspomniał o księdzu Albercie Willimskim jako postaci również zasługującej 

na swoje miejsce w przestrzeni publicznej i upamiętnienie. Kolejno zwrócił uwagę, aby 

zastanowić się nad pewnym kompleksowym ujęciu form upamiętnień, wyszukaniu grantu i 

środków zewnętrznych na ten cel. W przypadku skweru Franciszkanów powiedział, że 

wskazane byłoby skonsultowanie się w tej kwestii z Franciszkanami. 

Wnioskodawca petycji wyjaśnił, że zależy mu na stworzeniu atrakcji turystycznej w Głogówku 

i przyciągnięciu turystów do miasteczka poprzez m. in. zamontowanie upamiętniających 



ławeczek. Przytoczył po krótce historię postaci o których pisał w petycji. Wskazał także, że 

Gmina Głogówek należy do Euroregionu Pradziad i w ramach przynależności do 

stowarzyszenia można by skorzystać z dofinansowania bądź innych środków zewnętrznych.  

Burmistrz Piotr Bujak poinformował, że w przyszłym roku ze środków Płaskowyżu Dobrej 

Ziemi na terenie gminy przy Centrum Kultury w Głogówku zostanie zamontowana „budka 

telefoniczna”, w której będzie można wysłuchać informacji o wydarzenia i atrakcyjnych 

miejscach na całym terenie płaskowyżu. Z kolei odnosząc się do przedmiotu petycji 

zaproponował wrześniowe spotkanie z ojcami franciszkanami.  

Wnioskodawca petycji reprezentując podpisane osoby w przedmiocie petycji wniósł  

o odroczenie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania skwerowi przy ul. Kościuszki w Głogówku 

im. OO Ambrożego i Dionizego do czasu jej uzupełnienia.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek. 

Wynik głosowania: 6 radnych ZA, 0 radnych PRZECIW, 0 radnych WSTRZYMAŁO SIĘ OD 

GŁOSU. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie petycję w sprawie ustawienia ławeczki z postacią 

malarza Jana Cybisa na głogóweckim rynku za zasadną pod warunkiem otrzymania pozytywnej opinii 

konserwatora zabytków, a także otrzymania dofinansowania inwestycji.   

Wynik głosowania: 6 radnych ZA, 0 radnych PRZECIW, 0 radnych WSTRZYMAŁO SIĘ OD 

GŁOSU. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

     Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

             

Grzegorz Thiel 

 

 

Protokolant: 

Aleksandra Makówka 

 

 


