UCHWAŁA NR IX/119/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu nazwy Kazimierza Boruty.
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) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2017 r., o petycjach (Dz.U. z 2018
poz. 870) Rada Miejska Brzegu na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, postanawia:
§ 1. Postanawia się nie uwzględnić petycji z dnia 18.03.2019 r. (data wpływu 24.03.2019 r.), dotyczącej
nadania imienia Stadionowi Miejskiemu nazwy Kazimierza Boruty.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Brzegu zobowiązując go do
poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu
Jacek Niesłuchowski
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Załącznik do uchwały Nr IX/119/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 17 czerwca 2019 r.
W dniu 24.03.2019r. do Rady Miejskiej Brzegu wpłynęło pismo w sprawie nadania Stadionowi
Miejskiemu nazwy Kazimierza Boruty.
W uzasadnieniu pisma wskazano, że wniosek powyższy znajduje poparcie ma związków kombatanckich
i kresowych. Wnioskodawca wskazał, że Kazimierz Boruta był znanym sportowcem przed 1939r, biegał
razem z polskim olimpijczykiem.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870),
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia
lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań
i kompetencji adresata petycji.
Zgodnie z art. 3 wymienionej wyżej ustawy, o tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie
jego forma zewnętrzna. Dokonując analizy treści wskazanego powyżej pisma, Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji potraktowała to pismo, jako petycję.
W świetle art. 9 ust 2 ustawy, do kompetencji Rady Miejskiej Brzegu należy rozpatrywanie petycji
dotyczących spraw pozostających w zakresie właściwości Rady.
Petycja nie zawiera, przewidzianej art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, zgody na ujawnienie na stronie
internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.
Zgodnie z § 71 ust. 8 Statutu Brzegu, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przekazał treść
petycji Burmistrzowi Brzegu w celu umożliwienia zajęcia stanowiska.
W piśmie z dnia 04.06.2019r. Burmistrz Brzegu poinformował, że nie będzie podejmował kroków
zmierzających do nadania imienia brzeskiemu stadionowi. W świetle wyjaśnień Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, podejmowane są próby znalezienia tytularnego sponsora dla brzeskiego
obiektu, a przedwczesne nadanie imienia mogłyby zakłócić negocjacje. Dodatkowo w opinii Burmistrza
dobrą praktyką byłoby zwrócenie się do innych środowisk, zwłaszcza sportowych, z propozycją wskazania
osoby, której imię ostatecznie nosiłby stadion. W odpowiednim czasie administrator obiektu ogłosi
informacje o dalszych krokach związanych z powyższą inicjatywą.
Po zapoznaniu się z treścią złożonej petycji oraz stanowiskiem Burmistrza Brzegu Rada Miejska Brzegu
uznała, że zasadnym jest rozpatrywanie złożonej przez wnioskodawców propozycji nazwy Stadionu
Miejskiego wraz z innymi zgłoszonymi przez inne środowiska, a w szczególności środowiska sportowe
propozycjami i przeprowadzanie w tej sprawie konsultacji z mieszkańcami.
Jednocześnie Rada Miejska wnioskuje do Burmistrza Brzegu o zwrócenie się do środowisk sportowych
o składanie propozycji nazwy dla stadionu miejskiego w celu dalszych konsultacji.
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