UcHwAŁA NR XYvt27lż020
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 19 lutego 2020

r.

w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia B marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2019 r.,poz,506,1309, 15]1,1696i 18l5) w związkuzart,9 ust.2 iart. 13 ust, 1 ustawy zdnia11
lipca2014 roku o petycjach (tj. Dz, lJ. zż018 r., poz, 870) uchwa|a się, co następrrje:
§ 1. Uzna.ie się zabezzasadną petycję z dnia 6 grLrdnia 2019 rokLr, dotyczącązniany przepisów prawa
rniejscoweg o oraz poparcia w fortnie ucliwĄ petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
§ 2, Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi
§ 3. ZobowiązLrje się

zŃączllik do niniejszej rrchwały.

Przewodniczącęgo Rady Gminy do zawiadomieniawnoszącego petycje o sPosobie

jej załatwienia.
§ 4.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Rady Gminy

likowski

uzasadnienie

do

uclrwĄ Nr XYI1

127 12020

Rady Gminy ZławieśWielka
z dnia 19 lutego ż020 r.
W dniu 6 grudnia 2019 roku do Rady Gminy ZłavłieśWięlkawpłyrręłapetycja
2019 roku,

z

dnia6 grudnia

w sPrawie zmiany przepisów prawa miejscowego, w której podmiot wnoszący pełcję

Postulował w Punkcie 1. o zmianę przepisów prawa miejscoweg o poprzezutworzenie w każdej Gminie

miejsca, gdziemożnabezPłatniezaparkowaó)wrazzzaznaczeniemtakiegonriejscaznakiemdrogowym
Parkingu z doPiskiem "bezPłatnY", oraz o zmianę przepisów prawa miejscowego w tym celu, aby przed
Sądami, Gminami, Starostwami, Urzędarni Skarbowymi i innymi urzędami publicznymi

były parkingi

bezPłatne. Natomiast w Purrkcie 2. podmiot wnoszący petycję postulował o poparcie
w formie uchwaĘ
PetYcji tego Podmiotu, skierowarrej do l(onferencji Episkopatu Polski w przedniiocie

dokonania pełnej

Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Komisja Skarg, Wniosków iPetycji tozpoznała przedmiotową petycję iprzedstawiła
Radzie
GminY Projekt niniejszej uchwały wraz zuzasadnieniem. Komisja stwierdziła, że
Daterenie Grniny
ZławieŚ Wielka nie ma strefy płatnego parkowania, zatemna mocy ogólnie
obowiązujących przepisów
i
miejsca
Parkingi
Parkingowe w miejscach dozwolonych są bezpłatne, w tym także przed

Urzędem

GminY iinnYmi urzędami publicznymi. Po zapoznaniu slę zzałączoną petycją skierowaną
do
Konferencji EPiskoPatu Polski komisja stwierdziła, że petycja dotyczy kwestii teologicznyclr
i Rada

GminY nie jest komPetentna do rczstrzygania tego typu kwestii.
ZławieśWielka uznaje petycję zabezzasadną.

Z

powyższyclr względów Rada Gminy

