
UCHWAŁA NR XVIII/112/20  

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

  

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców 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 mieszkańców wsi Roztoka dotyczący rozwiązania problemów, które mają 

miejsce podczas meczów rozgrywanych na boisku sportowym w Roztoce uznaje się za 

częściowo zasadny. Szczegółowe powody rozstrzygnięcia zawiera uzasadnienie. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały wraz z poinformowaniem Wnioskodawców 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 XVIII/112/20  

RADY GMINY DOBROMIERZ 

 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Roztoka 

 

Pismem z dnia 3 grudnia 2019 roku Wnioskodawcy zwrócili się do Rady Gminy Dobromierz 

z wnioskiem o rozwiązanie problemów, które mają miejsce podczas meczów rozgrywanych na 

boisku sportowym w Roztoce w zakresie „wylatujących piłek” poza teren boiska, 

nieobyczajnego zachowania, spożywania alkoholu i zostawiania śmieci przez widzów meczów 

na ul. Sportowej i Osiedlowej oraz utrudniania ruchu przez zaparkowane samochody.  

 

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 6 grudnia 

2019 r. przewodniczący Rady Gminy Dobromierz przekazał wniosek, Komisji Skarg, 

wniosków i petycji celem rozpatrzenia. 

 

W dniu 3 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji, na które zaproszeni zostali 

Wnioskodawcy. Podczas posiedzenia zostały omówione kwestie zawarte w  

przedmiotowym wniosku.  

 

Na posiedzeniu w dniu 7 stycznia br. Komisja stwierdziła, że w zakresie zabezpieczenia boiska 

sportowego przed „wylatującymi piłkami” oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych przez 

kibiców na ulicę Sportową i Osiedlową w Roztoce podtrzymuje stanowisko zawarte w uchwale 

Nr XVI/95/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 

wniosku mieszkańca wsi Roztoka. 

 

W sprawie spożywania alkoholu przez widzów meczów na w/w ulicach i pozostawiania śmieci, 

Komisja stwierdziła, że w tej kwestii należy zwrócić się do organizatora imprez sportowych 

LKS „Granit Roztoka” oraz Posterunku Policji w Dobromierzu o podjęcie działań w celu 

wyeliminowania tego zjawiska. 

 

W zakresie utrudniania ruchu przez zaparkowane samochody, Komisja uznała, że należy 

wystąpić do zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu drogowego na tym odcinku poprzez 

wyłączenie części jezdni na ul. Sportowej i Osiedlowej z możliwości zatrzymywania się i 

postoju pojazdów.   

 

W związku z powyższym wniosek mieszkańców wsi Roztoka dotyczący rozwiązania 

problemów, które mają miejsce podczas meczów rozgrywanych na boisku sportowym w 

Roztoce uznaje się za częściowo zasadny. 

 

Pouczenie: 

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia 

skargi (art. 246 §1 Kpa). 
 

 

Przewodniczący Rady 

                      (-) Piotr Rusek 


