
UCHWAŁA NR XIV/149/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie modernizacji placu zabaw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) 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 w dniu 29 maja 2019 roku petycja o modernizacji placu zabaw przy ul. 
Świętej Anny w Głogówku zasługuje na uwzględnienie w zakresie doposażenia placu zabaw, w pozostałym zaś 
zakresie nie 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. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Jerzy Kunert
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Załącznik do uchwały Nr XIV/149/2019

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie

Dnia 29.05.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęła petycja mieszkańców ul. Świętej Anny 
i ul. Wiejskiej

Na postawie art. 18b ust. 1 petycja przekazana została celem załatwienia zgodnie z kompetencją do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głogówku. Przewodniczący Komisji zwołał 
posiedzenie Komisji na dzień 19 czerwca 2019 r., na godz. 10:00. O terminie posiedzenia powiadomiona 
została wyznaczona osoba do korespondencji, listem nr BR.IV.0012.05.02.2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. 
Przedmiotem petycji była modernizacja placu zabaw przy ul. Świętej Anny w Głogówku.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji dokonali analizy zgromadzonych materiałów. Ustalili, wizję 
lokalną na dzień 05 lipca 2019 r.

Po wizji lokalnej i zasięgnięciu opinii kierownika wydziału IZP Radni rozpatrzyli petycje i przedstawili 
propozycję doposażenia placu zabaw o piaskownicę. Komisja uznała, że nie występuje potrzeba 
montowania progów zwalniających natomiast należy postawić znak drogowy D-40.

Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie wnoszą o uznanie 
złożonej petycji w zakresie doposażenia placu zabaw, w pozostałym zaś zakresie petycja nie zasługuje na 
uwzględnienie.
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