PROTOKÓŁ NR 8/2019
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
z dnia 10 lutego 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, 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 VIII Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie petycji
5. Zakończenie VIII 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 poinformował, że niniejsze
spotkanie zwołane zostało w związku ze złożoną petycją dotyczącą:
1. zmiany przepisów prawa poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca, gdzie można
bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca- znakiem drogowym
parkingu z dopiskiem bezpłatny,
2. poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie
pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Członkowie Komisji podejmują dyskusję.
Radny Kowaś informuje, że na terenie Głogówka jest wiele bezpłatnych parkingów,
wymieniając ich miejsca. Parkingi płatne znajdują się tylko w strefie płatnego parkowania przy
ulicy Rynek i ulicy Zamkowej.
Przewodniczący Komisji poddał bezzasadność wniosku pod głosowanie.

Wynik głosowania:
6za/ 0przeciw/ 0wstrzymało się, nieobecnych
Następnie przewodniczący przeszedł do rozpatrzenia drugiej części petycji o poparciu w formie
uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa
Chrystusa na Króla Polski.
Radny Piotr Samson poinformował, że Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
odbyła się 2016 roku.
Radny Józef Kowaś odpowiada, że w ubiegłym roku grupa posłów złożyła wniosek w
tym temacie do sejmu, który obecnie czeka na opracowanie.
Przewodniczący przytacza art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
o bezstronności

władzy

w

sprawach

przekonań

religijnych,

światopoglądowych

i filozoficznych. Przekonuje, że pomimo wiary Radni powinni być neutralni.
Radny Wrona tłumaczy, że petycja została złożona w celu zaobserwowania stopnia
poparcia wobec powyższych działań.
Przewodniczący poddaje zasadność wniosku pod głosowanie.
Wynik głosowania:
1 za/ 5 przeciw/ 0 wstrzymało się, nieobecnych
Innych uwag nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczy zamknął posiedzenie Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
Na tym protokół zakończono.
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