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Podmiot wnoszący petycję:

Zawiadomienie
o sposobie załatwienia petycji
Działając na podstawie art. 13 ust.1 i art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U. z 2018 r. poz. 870) zawiadamiam o załatwieniu w sposób negatywny, wniesionej drogą
elektroniczną w dniu 15 lutego 2019 r., petycji w sprawie infrastruktury sportowej.
Uzasadnienie
................ (zwany dalej Podmiotem wnoszącym petycję) drogą elektroniczną wystąpił w dniu
15 lutego 2019 r. do Rady Miasta Zielona Góra z petycją w sprawie infrastruktury sportowej. Petycja
w dniu 4 kwietnia 2019 r. została przekazana Prezydentowi Miasta do rozpatrzenia. Do petycji
dołączono projekt infrastruktury wraz z kosztorysem. Spółka FlowParks z Krakowa przygotowała
projekt specjalnie dla Zielonej Góry, a do projektu, jako ofertę cenową o charakterze informacyjnym,
przedstawiła koszt budowy FLOWPARKU w kwocie 94.710 zł brutto.
Po otrzymaniu petycji i zapoznaniu się z jej uzasadnieniem wszczęto postępowanie
wyjaśniające, a po jego zakończeniu ustalono, że petycja nie zostanie przyjęta do realizacji. Jednym z
podstawowych argumentów negatywnego stanowiska w sprawie budowy parku z przeszkodami jest
brak środków publicznych, które można przeznaczyć na ten cel.
Ponadto uznano, że o potrzebie funkcjonowania takiej formy aktywnego spędzania wolnego
czasu winni zadecydować sami mieszkańcy poprzez zgłoszenie propozycji do budżetu
obywatelskiego.
Uznano również, że zainteresowanie tego typu aktywnością fizyczną nie jest masowe, dlatego
też budowa parku z przeszkodami wyłącznie ze środków publicznych jest nieuzasadniona.
Wobec powyższego, zawiadamiam Podmiot zgłaszający petycję, że postępowanie w sprawie
złożonej petycji zostało zakończone oraz postanowiono jak na wstępie.
Pouczenie
Zgodnie z art.13 ust. 2 cytowanej ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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