
UCHWAŁA NR XV/103/19
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 
1696 i 1815) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala, co następuje:

§ 1. Petycję z dnia 6 grudnia 2019 r. (data wpływu 06.12.2019 r.) złożoną w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do 
poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie gminy Nowe Ostrowy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński
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Załącznik do uchwały Nr XV/103/19

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie złożonej petycji w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

W dniu 6 grudnia 2019 r. (data rejestracji pisma w dzienniku korespondencji 06.12.2019 r.) na 
adres poczty mailowej sekretariatu Urzędu Gminy Nowe Ostrowy (sekretariat@noweostrowy.pl), 
wpłynęła petycja złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
Petycja została złożona przez adw. Renatę Sutor.

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji na którym 
rozpatrywano przedmiotową petycję. Komisja po dokonaniu analizy złożonej petycji stwierdziła, iż 
petycja w pkt 1 dotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie 
miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem 
drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny natomiast w punkcie 2 o poparcie w formie uchwały 
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji Pani Renaty Sutor wysłanej do Konferencji 
Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2019 r. Komisja skarg, wniosków i petycji dokonała analizy 
wniesionej petycji. W punkcie 1 przedmiotowego dokumentu Wnosząca petycję wnioskowała 
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.

Odnosząc się do sytuacji w gminie Nowe Ostrowy należy wskazać, iż na terenie samorządu nie ma 
miejsc parkingowych, za które należałoby uiszczać opłaty.

Przytoczona sytuacja przez wnoszącą petycję nie znajduje odzwierciedlenia w przypadku gminy 
Nowe Ostrowy.

W związku z tym Rada Gminy nie ma podstaw do zmiany przepisów prawa miejscowego 
obowiązującego na terenie gminy Nowe Ostrowy w temacie pobierania odpłatności za korzystanie 
z parkingów.

W odniesieniu do punktu 2 petycji zgodnie z art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. 
Nr 200, poz. 1471, 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.”.

Jednostka samorządu terytorialnego, którą jest gmina Nowe Ostrowy pozostawia kwestie 
wyznaniowe swobodnemu wyborowi, każdemu z członków wspólnoty samorządowej. Gmina stanowi 
wspólnotę mieszkańców niezależnie od ich wyznania i przyjętego światopoglądu.

Stosownie do zapisu art. 8 ustawy o petycjach w dniu 9 grudnia 2019 r. pracownik biura rady gminy 
Nowe Ostrowy zamieścił na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, 
w zakładce „Petycje” plik z treścią dokumentu (dok. PDF) z dnia 6 grudnia 2019 r.
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Rada Gminy Nowe Ostrowy podczas obrad w dniu 23 grudnia 2019 roku została zapoznana 
szczegółowo z dokumentacją omawianej petycji. Rada Gminy Nowe Ostrowy uznała wypracowane 
stanowisko przez Komisję Skarg, wniosków i petycji i postanawia uznać petycję za bezzasadną.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński
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Uzasadnienie

W dniu 6 grudnia 2019 r. na adres mailowy sekretariatu Urzędu Gminy Nowe Ostrowy
(sekretariat@noweostrowy.pl) wpłynęła petycja z dnia 6 grudnia 2019 r. złożona w interesie
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycję rozpatruje Rada Gminy
w formie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński 
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