
UCHWAŁA NR XXIX/203/2021 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 21 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zainstalowania monitoringu na placu sportowo-rekreacyjnym 
przy ulicy Wodnej w Gizałkach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 
Dz.  U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zainstalowania monitoringu na placu 
sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Wodnej w Gizałkach, Rada Gminy Gizałki stwierdza, że nie uwzględnia 
wniesionej petycji. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



 
Uzasadnienie 

do uchwały nr XXIX/203/2021 
Rady Gminy Gizałki 

z dnia 21 października 2021 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zainstalowania monitoringu na placu                               
sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Wodnej w Gizałkach   

 

W dniu 2 sierpnia 2021 roku do Rady Gminy Gizałki wpłynęła petycja pani Emilii Łyskawki 
zamieszkałej przy ul. Wodnej w Gizałkach. Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia działań w celu 
poprawy bezpieczeństwa na placu sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Wodnej w Gizałkach i w związku 
z tym zainstalowanie tam monitoringu. 

Przewodniczący Rady przekazał ww. petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na 
posiedzeniu w dniu 4 października 2021 r. po wstępnej analizie ustaliła jak poniżej. 

Komisja uznała za zasadne zwiększenie bezpieczeństwa na placu sportowo-rekreacyjnym przy ulicy 
Wodnej w Gizałkach poprzez poinformowanie posterunku Policji w Choczu o potrzebie zwiększenia patroli 
policji w obrębie placu w okresie wieczornym. Rekomenduje wprowadzenie zmian do Regulaminu 
użytkowania placu w zakresie godzin przebywania na nim. 

Ponadto każdy mieszkaniec może zgłaszać miejsca, które uważa za niebezpieczne korzystając ze strony 
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ” – co daje częstsze kontrole tej okolicy przez patrol policji. 

W wyniku przeprowadzonej analizy proponowanych  przez podmiot wnoszący petycję działań oraz 
wydatków finansowych, jakie należy ponieść, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje uznanie 
petycji za niezasadną. 

Rada Gminy Gizałki podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu 
rozpatrzenia przedmiotowej petycji. 

W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o nieuwzględnieniu wniesionej petycji. 

Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach zawiadamiam, iż sposób załatwienia 
petycji nie może być przedmiotem skargi. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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