UCHWAŁA NR XIII/137/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy nowemu rondu imienia
Zbigniewa Szkarłata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2017 r., o petycjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta
Nowego Sącza na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, postanawia:

§ 1. Petycję z dnia 11.02.2019 r. (data wpływu do UMNS 05.03.2019 r.), dotyczącą nadania
nazwy nowemu rondu na Osiedlu Helena imienia Zbigniewa Szkarłata, uznać za zasadną.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta, zobowiązując do
poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Krzysztof Głuc

Załącznik
do UCHWAŁY NR XIII/137/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 21 maja 2019 r.

UZASADNIENIE
05.03.2019 r., do Rady Miasta Nowego Sącza wpłynęła petycja w sprawie nadania
nazwy nowemu rondu na osiedlu Helena imienia Zbigniewa Szkarłata, złożona przez
Pana Piotra Masłowskiego, reprezentującego Duszpasterstwo Świata Pracy przy Kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z poparciem Sądeckich Posłów, Proboszcza Parafii
św. Kazimierza w Nowym Sączu, Starosty Nowosądeckiego, Dyrektora Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu, Prezesa Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”,
Prezesa Fundacji „Osądź mnie Boże” oraz Kierownika Oddziału nr 1 Regionu Małopolskiego
NSZZ „Solidarność”.
W petycji wskazano, że Zbigniew Szkarłat był pracownikiem Spółdzielni Inwalidów
w Nowym Sączu, działaczem NSZZ „Solidarność”, natomiast od września 1980 r.,
współorganizatorem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy.
Wspomniano także, że od 1981 r., był przewodniczącym wspomnianej wyżej komisji.
Nadmieniono również, iż w lipcu 1981 r., został delegatem na 1 WZD Regionu
Małopolska. W petycji zwrócono uwagę na zasługi tej postaci, wskazując m.in., że po
13 grudnia 1981 r., Zbigniew Szkarłat był organizatorem pomocy dla internowanych
i uwięzionych.
Omówiono także inne aspekty działalności tej osoby, zaznaczając, że Z. Szkarłat był
pierwszym redaktorem i wydawcą podziemnych „Wiadomości Nowosądeckich”, a także
działaczem konspiracyjnych struktur „S”, za co 13 czerwca 1984 r., został oskarżony
o udział w nielegalnym związku oraz rozpowszechnianie treści antypaństwowych
i aresztowany. Z kolei 27 lipca 1984 r., został zwolniony na mocy amnestii. 2 lutego 1986 r.,
tzw. nieznani sprawcy pobili Zbigniewa Szkarłata, w wyniku czego 5 lutego 1986 r., nie
odzyskawszy przytomności, zmarł.
Na koniec wyeksponowano w petycji to, iż Zbigniew Szkarłat dzięki swojej postawie
moralnej był wzorem do naśladowania dla swoich kolegów ze związku.
Dodatkowo należy zaznaczyć, iż pismem z 23 kwietnia 2019 r., Prezydent Miasta
Nowego Sącza poinformował Przewodniczącą Rady Miasta, iż w 11 kwietnia 2019 r.,
otrzymał stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej.
Opinia Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa na podstawie ustawy z dnia
1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1103) jest pozytywna
w przedmiotowej sprawie (w załączeniu kserokopia pisma).
W związku z powyższym Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji postanawia uznać petycję za zasadną.
Nadanie nazwy rondu nastąpi w trybie odrębnej uchwały Rady Miasta.

