UCHWAŁA NR XXIV/207/2020
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Sędziszowie rozpatrując petycję w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie utworzenia bezpłatnych miejsc parkingowych i poparcia uchwały o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa
Chrystusa na Króla Polski uznaje ją za bezzasadną.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sędziszowie do poinformowania wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Sędziszów
Adam Mysiara
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Uzasadnienie
W dniu 6 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej W Sędziszowie wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor
wnioskującej zmianę przepisów prawa miejscowego w zakresie wyznaczenia na terenie gminy bezpłatnych
miejsc parkingowych oraz poparcia w formie uchwały petycji skierowanej przez nią do Episkopatu Polski
o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia
jej złożenia (art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach). Jednakże w związku z wprowadzonym stanem epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w kraju, od dnia 31 marca 2020 r. - zgodnie z Tarczą Antykryzysową 1.0 - zawieszeniu uległy
wszystkie terminy prawne. Ten stan wstrzymania biegu terminu utrzymywał się do dnia 25 maja 2020 r., czyli
do dnia wprowadzenia w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0. W związku z tym od momentu odwieszenia
terminów prawnych, tj. od 25 maja 2020 r. rozpoczął się bieg terminu na rozpatrzenie petycji.
Zgodnie ze Statutem Gminy Sędziszów, w dniu 23 lipca 2020 r. petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Miejskiej w Sędziszowie opinii
w sprawie, której petycja dotyczy.
Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, co następuje:
1) petycja dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie utworzenia bezpłatnych parkingów
jest bezzasadna ze względu na brak stref płatnego parkowania na terenie gminy Sędziszów;
2) petycja dotycząca poparcia petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej
Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy. Mając
w poszanowaniu art. 25 ust. 2 Konstytucji - władze publiczne Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich
wyrażania w życiu publicznym, stąd petycja nie zasługuje na uwzględnienie.
Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały jak na wstępie.
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