UCHWAŁA NR XXII/213/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie
uchwały pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U. 2018 poz. 870) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że petycja z dnia 04 lutego 2020 roku w przedmiocie zmiany przepisów prawa
miejscowego oraz poparcia w formie uchwały pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
nie zasługuje na uwzględnienie. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głogówku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert

Id: 3A1F8AAE-4422-4542-A043-3CF3A42B7BE4. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XXII/213/2020
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 9 marca 2020 r.
Uzasadnienie
Dnia 04.02.2020 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęła petycja dotycząca zmiany przepisów
prawa miejscowego poprzez utworzenie w gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz
z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny oraz poparcia
w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Opinię w tej sprawie wyraziła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która
uznała w całości petycję jako nie zasługującą na uwzględnienie.
W wyniku rozpatrzenia petycji przy uwzględnieniu wskazanych norm prawnych stwierdza się, iż
proponowane w petycji wprowadzenie oznaczeń parkingów bezpłatnych nie zasługuje na uwzględnienie,
albowiem przedłożona przez wnoszącą petycje propozycja jest nieadekwatna do potrzeb w Gminie
Głogówek.
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Gmina Głogówek kształtuje politykę parkingową w sposób
zapewniający optymalne wykorzystanie miejskiej przestrzeni oraz jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb
mieszkańców. Dotyczy to zarówno strefy płatnego parkowania, jak i miejsc, w których parkowanie jest
bezpłatne.
W Gminie Głogówek jedyną strefą płatnego parkowania są ul. Rynek oraz ul. Zamkowa, które zostały
utworzone w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych o czym stanowi uchwała nr
XXI/210/2020 Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat, natomiast pozostałe miejsca są
wolne od opłaty parkingowej. Oznaczanie bezpłatnych miejsc parkingowych nie jest więc zasadne.
Druga część petycji nie została uwzględniona, gdyż postulat nie mieści się w katalogu zadań Gminy,
wskazanym w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 2 Konstytucji RP
„Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”.
Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wnoszą o uznanie złożonej petycji
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały skierowanej do
Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski za
nie zasługującą na uwzględnienie.
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