PROTOKÓŁ NR 10/2020
KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
z dnia 08 czerwca 2020 roku
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbyło się w Sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Głogówku. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg
załączonej listy obecności. Na 7 radnych, obecnych 5.
Posiedzenie

Komisji

otworzył

i

przeprowadził

Przewodniczący

Komisji

Grzegorz Thiel. Przywitał zgromadzonych i odczytał proponowany porządek obrad, który
przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie X Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie petycji
5. Zakończenie 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 petycji.
Poinformował, że Radni dostali wszystkie dokumenty, które wpłynęły w tej sprawie.
Przewodniczący przeczytał treść petycji.
Radny Bernard Dembczak odpowiada, że gmina trzyma się zasad ogólnokrajowych.
Przewodniczący wspomina, iż Gmina Głogówek pozyskała tablety, które przekazała
szkołom, by uczniowie, którzy nie mają dostępu do nośników elektronicznych mogli z nich
korzystać.
Radny Kowaś wspomina, że to nie powinno być narzucenie zakupu sprzętu dla
wszystkich, stan materialny uczniów w danej szkole jest do wskazania przez wychowawcę.
Dodaje, że żadna szkoła nie wniosła w tej sprawie z prośbą o pomoc.
Przewodniczący poddał pod głosowanie niezasadność pierwszego postulatu:
ZA: 5 / PRZECIW:0/ WSTRZYMAO SIĘ:0

Przewodniczący przedstawia drugi postulat.
Radny Kowaś odpowiada na to argumentując, iż w Gminie Głogówek znajdują się
pojemniki PCK, które są dostępne dla wszystkich, gdzie można wkładać zbędne obuwie i
odzież. Utworzenie nowego miejsca takiego typu powieliłoby to, co już teraz znajduje się na
terenie gminy.
Przewodniczący dodaje, że w gminie znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej, która
udzieli pomocy.
Radny Dembczak informuje, że powstanie takiego miejsca było by idealnym dla
rozprzestrzeniania się gryzoni.
Przewodniczący mówi, że byłby to kolejny punk sprzątania mieszkań, gdzie ludzie
pozbywaliby się starych rzeczy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie niezasadność drugiego postulatu:
ZA: 5 / PRZECIW:0/ WSTRZYMAO SIĘ:0

W związku z wyczerpaniem Porządku obrad Przewodniczy zamknął posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Na tym protokół zakończono.
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