Projekt
z dnia 13 czerwca 2022 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022,
poz. 559 ze zm.1)) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się uznać petycję mieszkańców Dzierzgonia reprezentowanych przez Grzegorza
Lewandowskiego w sprawie nazwania terenu przy fontannie w Dzierzgoniu „Placem imienia Romana
Dmowskiego”, za niezasługującą na uwzględnienie z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej,
Przewodniczącego do powiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

zobowiązując

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079)
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Dzierzgoniu
z dnia 24 czerwca 2022 r.
Uzasadnienie
Petycja o uhonorowanie Romana Dmowskiego poprzez nazwanie terenu przy fontannie „Placem imienia
Romana Dmowskiego” złożona do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w imieniu mieszkańców Dzierzgonia została
podpisana przez jednego mieszkańca Dzierzgonia oraz jedną osobę - pełnomocnika Ruchu Narodowego
powiatu sztumskiego, Lidera Klubu Konfederacji Sztum, niebędącego mieszkańcem Dzierzgonia. Petycję tę
rozpatrywały na swoich posiedzeniach komisje Rady: Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja
Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Budżetu. Wszystkie te Komisje uznały wniosek zawarty w petycji za niezasługujący na uwzględnienie.
Petycja ta została skierowana również do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja ta stwierdziła, że mamy
inne tradycje nazywania ulic i placów w naszym mieście – są to np. nazwy roślin. Ponadto w imieniu
mieszkańców podpisała petycję tylko jedna osoba, nie było też przeprowadzonych żadnych konsultacji
z mieszkańcami miasta, nie zasięgnięto również opinii mieszkańców na ten temat, nazwanie ulicy czy placu
czyimś nazwiskiem bez konsultacji z mieszkańcami może powodować niezgodę lub budzić kontrowersje wśród
mieszkańców. W związku z powyższym Komisja podjęła jednogłośnie uchwałę o wydaniu opinii negatywnej
dotyczącą petycji oraz złożyła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dzierzgoniu projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji, uznając złożoną petycję za niezasługującą na uwzględnienie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6E75974F-5D2E-4A2F-B26E-BE4612F72F9A. Projekt

Strona 1

