
UCHWAŁA NR XVI/95/19 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca wsi Roztoka 

 

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Wniosek mieszkańca wsi Roztoka dotyczący właściwego i skutecznego zabezpieczenia 

boiska sportowego w Roztoce uznaje się za bezzasadny. Szczegółowe powody 

rozstrzygnięcia zawiera uzasadnienie. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały wraz z poinformowaniem Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia 

wniosku i przesłaniem odpisu niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady 

Gminy Dobromierz. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

                  (-) Piotr Rusek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do UCHWAŁY NR XVI/95/19 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca wsi Roztoka 

 

Pismem z dnia 14 listopada 2019 roku Wnioskodawca Pan M.G. zwrócił się do Rady 

Gminy Dobromierz o właściwe i skuteczne zabezpieczenie boiska sportowego w Roztoce 

„przed wylatującymi piłkami”.  

Stosownie do § 107c uchwały Nr VII/40/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 11 marca 

2003 roku z późn. zm. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dobromierz, pismem z dnia 19 

listopada br. przewodniczący Rady Gminy Dobromierz przekazał wniosek, Komisji Skarg, 

wniosków i petycji celem rozpatrzenia. 

W dniu 25 listopada 2019 roku Komisja odbyła wizję lokalną boiska sportowego w 

Roztoce sąsiadującego z posesją Wnioskodawcy, celem rozpoznania okoliczności, które 

opisano we wniosku. 

W dniu 3 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji z udziałem 

Wnioskodawcy, wójta Gminy Dobromierz, przewodniczącego Rady Gminy Dobromierz, 

przedstawiciela LKS „Granit Roztoka”, kierownika Posterunku Policji w Dobromierzu, 

radnych i sołtysa wsi Roztoka, podczas którego zostały omówione kwestie związane z 

zabezpieczeniem boiska.  

Komisja ustaliła, że boisko sportowe w Roztoce posiada standardowe, właściwe 

zabezpieczenie chroniące przed niekontrolowanym wydostaniem się piłek poza teren boiska 

podczas meczów w postaci piłkochwytów. Boisko sportowe od wielu lat usytuowane jest w 

tym samym miejscu. Funkcja tego obiektu jest powszechnie znana. Taką wiedzę posiadają też 

inwestorzy, którzy zdecydowali się bądź decydują na budowę domu w jego sąsiedztwie. 

Mecze piłki nożnej, które organizowane są przez LKS „Granit Roztoka” mają charakter 

cykliczny i są zabezpieczone przez Policję. Obiekt jest dodatkowo wyposażony w system 

monitoringu, co wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. 

W złożonym wniosku Wnioskodawca wspomniał również o nieobyczajnym zachowaniu 

kibiców, na co bezpośrednio nie mają wpływu organy gminy. W trakcie posiedzenia Komisji, 

kierownik Posterunku Policji w Dobromierzu złożył deklarację, że podejmie czynności w tej 

sprawie, zaś przedstawiciel LKS „Granit Roztoka” zobowiązał się do wzmożonych działań w 

zakresie informowania kibiców o możliwości korzystania z nieodpłatnych toalet 

zlokalizowanych przy boisku.  

W związku z powyższym wniosek mieszkańca wsi Roztoka Pana M.G. w sprawie 

właściwego i skutecznego zabezpieczenia boiska sportowego w Roztoce uznaje się za 

bezzasadny. 

 

Pouczenie: 

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia 

skargi (art. 246 §1 Kpa). 
 

 

Przewodniczący Rady 

                  (-) Piotr Rusek  


