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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOŁOBRZEG 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się petycję Pani Wandy Władzińskiej z dnia 8 marca 2021 r., dot. podjęcia 
uchwały w sprawie nadania nazwy "Rondo Praw Kobiet" rondu zaplanowanemu u zbiegu ulic 
Armii Krajowej i Sybiraków za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 
§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg do zawiadomienia  

składającego petycję o sposobie jej załatwienia. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 

   
Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
 
 

Jacek Kalinowski 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3253C005-ED01-42ED-98A2-0F1EC441D234. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr .................... 
Rady Miasta Kołobrzeg 
z dnia....................2021 r. 

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji 

Stosownie do brzmienia art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  rada gminy 
rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję 
skarg, wniosków i petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kołobrzeg zajmowała się 
rozpatrzeniem petycji na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. Po dokonaniu analizy 
dokumentów, wysłuchaniu: Pani Wandy Władzińskiej, Zastępcy Prezydenta ds. 
gospodarczych, radcy prawnego,  komisja ustaliła, co następuje: 

W dniu 10 marca 2021 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Kołobrzeg petycja w interesie 
publicznym Pani Wandy Władzińskiej dot. podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy 
"Rondo Praw Kobiet" rondu zaplanowanemu u zbiegu ulic Armii Krajowej i Sybiraków. 
Wnosząca petycję załączyła listę osób, które petycję poparły. Celem petycji jest 
uczczenie historycznej i współczesnej roli kobiet oraz uznanie ich walki o równe prawa. 
Planowana lokalizacja ronda jest w pobliżu pomnika upamiętniającego Józefa 
Piłsudskiego oraz niedaleko Skweru Pionierów. 

 Pani Prezydent, ustosunkowując się do petycji pismem znak GN.6625.3.2021.X 
z dnia 09.04.2021 r. nie wniosła uwag do propozycji nadania nazwy "Rondo Praw Kobiet" 
dla planowanej inwestycji u zbiegu ulic Armii Krajowej i Sybiraków. Wskazała jednak, że 
propozycja nadania jest przedwczesna z uwagi na to, że rondo powstanie najwcześniej 
w okolicy połowy 2022 roku. W związku  z powyższym jakiekolwiek plany i decyzje 
związane z nazewnictwem należy odsunąć w czasie do momentu oficjalnego 
zakończenia budowy. 

Komisja uznała petycję za bezzasadną ze względu na informację, że nie można 
nadać nazwy obiektowi, który nie istnieje. Rada Miasta Kołobrzeg nie może zobowiązać 
się do uwzględnienia żądania petycji, czyli podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy 
rondu, które jest inwestycją dopiero planowaną. Nie ma zatem możliwości prawnych, aby 
na chwilę obecną uwzględnić petycję. 
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