UCHWAŁA NR XVI/124/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r.
Na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815)
oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się
co następuje:

§ 1. Po rozpoznaniu petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. p. Renaty Sutor złożonej w interesie
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz po zapoznaniu się
z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie Rada Miejska
w Kowalewie Pomorskim w całości uznała petycję za bezzasadną.
Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE
W dniu 6 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor
wnioskującej:
w pkt 1. o zmianę przepisów prawa miejscowego w zakresie utworzenia w Gminie miejsca
gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym
parkingu z dopiskiem bezpłatny. Ponadto uważa, że w każdej Gminie powinny być utworzone takie
parkingi, po to aby turysta albo mieszkaniec danej Gminy mógł spokojnie zostawić samochód
i zwiedzać miasto lub załatwiać różne sprawy. Postuluje również, aby przed Sądami, Gminami,
Starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami publicznymi były parkingi bezpłatne,
w pkt 2. o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski
złożonej przez wnoszącą petycję petycji
wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski
o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Zgodnie ze Statutem Gminy Kowalewo Pomorskie Komisja na posiedzeniu w dniu
22 stycznia 2020 r. zapoznała się z w/w petycją i wydała opinię do pkt. 1. petycji – że wszystkie
parkingi na terenach gminnych, w tym przy instytucjach publicznych są bezpłatne
i ogólnodostępne. Nie ma przepisów prawa miejscowego, które to regulują.
Odnosząc się do pkt. 2 złożonej petycji, w którym składająca petycję wnioskuje o poparcie
w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji z dnia 27 listopada 2019r.
Wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na
Króla Polski, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że zgodnie z art. 18 ust 1 oraz
2 ustawy o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309,
poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) i art. 25 ust 2 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483;
zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946)
władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań
religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu
publicznym. Mając na uwadze powyższe nie jest zadaniem Rady podejmowanie uchwał
w sprawach dotyczących wiary, a w szczególności nie jest zadaniem Rady podejmowanie uchwał
w sprawach "poparcia" prywatnych inicjatyw.
Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim podziela
stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej
petycji. W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji
za bezzasadną.

