
Projekt 

UCHWAŁA NR XV/…./20 

Rady Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 27 stycznia 2020 roku 

w sprawie złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego 

 

Na podstawie 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. 1. Po rozpoznaniu petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. złożonej w interesie 

publicznym w zakresie przepisów prawa miejscowego oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji z dnia 20 stycznia 2020 r. uznała petycję  w całości za  bezzasadną. 

2. Uzasadnienie sposobu załatwienia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy do poinformowania osoby  

wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr XV/ .../20 

Rady Miejskiej w Leśnicy  

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

 

 

Uzasadnienie 

Do Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 6 grudnia 2019 r. wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor złożona 

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Zgodnie z zapisami statutu Gminy Leśnica petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. W dniu 20 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym 

dokonano analizy petycji i stosownych przepisów prawa. 

Odnosząc się do pkt 1 złożonej petycji, w którym składająca petycję wnioskuje o zmianę przepisów 

prawa miejscowego poprzez „utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować 

wraz z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny” ustalono, 

że podnoszony postulat jest niezasadny, ponieważ na terenie Gminy Leśnica nie ma oznakowanych 

parkingów gminnych  oraz świadczy o tym fakt, że parkowanie na parkingach innych niż oznakowane 

jako płatne lub poza wyznaczoną strefą parkowania jest z mocy prawa bezpłatne. Parkingi przed 

Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a także przy domach kultury, bibliotekach 

i świetlicach wiejskich są bezpłatne.  

Komisja stwierdziła, że wobec powyższego bezcelowym byłoby oznaczenie takich miejsc – znakiem 

drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny. 

Odnosząc się do pkt. 2 złożonej petycji, w którym składająca petycję wnioskuje o poparcie 

w formie uchwały skierowanej do Konfederacji Episkopatu Polski petycji z dnia 27 listopada 

2019 r. o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski oraz po zapoznaniu 

się z załączonym artykułem dotyczącym Proroctwa dla Świata i Polski według Marii, 

Michaliny i Magdaleny, Komisja stwierdziła, że nie udziela poparcia dla wyżej wymienionej 

petycji.  

Komisja stwierdziła, że petycja dotyczy kwestii teologicznych. Rada Miejska, szanując 

konstytucyjne zasady zawarte w Preambule oraz w art. 25 ust. 2 i 3 Konstytucji RP, zachowując 

bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych oraz 

wzajemnych stosunkach z kościołami i związkami wyznaniowymi szanuje ich autonomię 

i niezależność w zakresie współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. 
 

Wobec powyższego Rada Miejska w Leśnicy po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji uznała petycję w całości za bezzasadną.   

 


