
PROTOKÓŁ NR 20/2022  

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI  

z dnia 16.01.2023 roku  

 

 Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się dnia 16.01.2023r. o godz. 

15:45 w Urzędzie Miejskim w Głogówku na Sali narad (parter). W posiedzeniu udział wzięli 

następujący członkowie:  

1. Grzegorz Thiel - Przewodniczący Komisji  

2. Józef Kowaś 

3. Piotr Samson  

4. Joachim Sobek  

5. Bernard Dembczak  

Na 7 radnych obecnych było 5. Ponadto w obradach uczestniczyli: 

• Burmistrz Głogówka – Piotr Bujak 

• Inspektor ds. planowania przestrzennego – Romana Sznajder-Czarny 

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 skargi na Burmistrza Głogówka w sprawie niewykonywania przez niego 

czynności nakazanych prawem polegających na zapewnieniu dostępu do danych 

przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

za pośrednictwem usług danych przestrzennych   

5. Zakończenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Uwag nie zgłoszono.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4.  

Głos zabrał Burmistrz Głogówka Piotr Bujak, który poinformował że nie poczuwa się 

do tego aby tutejszy urząd utrudniał, bądź uniemożliwiał dostęp do danych przestrzennych 

dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 



Inspektor ds. planowania przestrzennego Romana Sznajder-Czarny wyjaśniła, że 

jesienią 2021 roku zmieniła się ustawa o planowaniu przestrzennym, która obecnie nakazuje 

dołączania do udostępnianych planów zagospodarowania przestrzennego plików GML. 

Podkreśliła, że wszystkie nowe plany zagospodarowania przestrzennego posiadają taki format 

plików, problem pojawia się w odniesieniu do starych planów, wobec których podczas ich 

tworzenia nie były one wymagane. Podkreśliła, że stanowisko do tego czy takie pliki do starych 

planów należy dorabiać jest niejednoznaczne. Firma GISON Sp. z o.o., która udostępnia dane 

przestrzenne dotyczące planowania przestrzennego dla gminy Głogówek skierowała w tej 

sprawie zapytanie do Ministra, jednak nie uzyskała jeszcze odpowiedzi. W przypadku 

uzyskania odpowiedzi, iż takie pliki do starych planów należy dorobić konieczne będzie 

zlecenie tego zadania firmie zewnętrznej za odpowiednią opłatą.  

Burmistrz Głogówka zaznaczył, że osoba która skierowała skargę nie jest związana z 

gminą Głogówek, a do tej pory nikt z mieszkańców nie zwrócił się do tutejszego Urzędu z 

zapytaniem w tym temacie. Ponadto taka sama skarga wpłynęła do wielu innych urzędów, a 

osoba która ją skierowała reprezentuje firmę z branży zajmującej się udostępnianiem danych 

przestrzennych.   

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaznaczył, że gmina udostępnia 

dane przestrzenne za pomocą strony internetowej prowadzonej przez firmę GISON Sp. z o.o., 

na której znajdują się wszystkie ogólnodostępne informacje.   

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uznanie skargi za bezzasadną. 

Wynik głosowania: 5 radnych ZA, 0 radnych PRZECIW, 0 radnych WSTRZYMAŁO SIĘ 

OD GŁOSU. 

 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: JEDNOGŁOŚNIE uznanie skargi za 

bezzasadną. 

Na tym protokół zakończono 

 

     Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Grzegorz Thiel 

 

Protokolant: 

Magdalena Ostarek 

 


