UCHWAŁA NR XXVIII/289/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez
utworzenie bezpłatnych miejsc parkingowych oraz poparcia petycji
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla Polski

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

§ 1. Rozpatrzeć negatywnie petycję z dnia 6 grudnia 2019 r., doręczoną w dniu 9 grudnia
2019 r., przekazaną do Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 8 stycznia 2020 r., dotyczącą:
1) zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie, a zatem
również w mieście Nowy Sącz, bezpłatnego miejsca parkingowego, oznakowanego
znakiem drogowym parkingu z dopiskiem „bezpłatny” oraz takich samych miejsc
bezpłatnych przed Sądami, Gminami, Starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi
urzędami publicznymi.
2) poparcia w formie uchwały, skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji
Pani Adwokat z Rabki-Zdroju, wnoszącej niniejszą petycję o dokonanie pełnej
intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Iwona Mularczyk

Załącznik
do UCHWAŁY NR XXVIII/289/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 25 lutego 2020 r.

UZASADNIENIE
Petycją z dnia 6 grudnia 2019 r., doręczoną w dniu 9 grudnia 2019 r., Pani Adwokat
z Rabki-Zdroju wniosła petycję skierowaną do „wszystkich Gmin, Powiatów i Województw”
w zakresie:
1) zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie, a zatem
również w mieście Nowy Sącz, bezpłatnego miejsca parkingowego, oznakowanego
znakiem drogowym parkingu z dopiskiem „bezpłatny” oraz takich samych miejsc
bezpłatnych przed Sądami, Gminami, Starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi
urzędami publicznymi,
2) poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji
Pani Adwokat z Rabki-Zdroju wnoszącej niniejszą petycję o dokonanie pełnej intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
W dniu 13 grudnia 2019 r., Urząd Miasta Wydział Bezpieczeństwa i Kontroli
Wewnętrznej zwrócił się do wnoszącej petycję o wyjaśnienie i uzupełnienie petycji.
Pismem z dnia 30 grudnia 2019 r., wnioskodawczyni zwróciła się z wnioskiem o przekazanie
petycji do Rady Miasta Nowego Sącza. Następnie 8 stycznia 2020 r., petycja wpłynęła do
Biura Rady Miasta.
Odnosząc się do poszczególnych wniosków petycji, należy stwierdzić, co następuje:
1) W uzasadnieniu swojej petycji w zakresie żądania zmiany przepisów prawa miejscowego
poprzez utworzenie bezpłatnego parkingu Pani Mecenas wskazała, że jej zdaniem w każdej
gminie powinno być takie miejsce przeznaczone dla mieszkańców i turystów.
Analizując sprawę, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wzięła pod uwagę to, że uchwałą
Nr XXIII/233/2019 z dnia 19 listopada 2019 r., Rada Miasta Nowego Sącza ustaliła
strefę płatnego parkowania oraz wysokość opłat za postój pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i ustaliła sposób pobierania tych opłat.
W uchwale nie przewidziano miejsc o stawce zerowej (0 zł), czyli miejsc bezpłatnych.
Podejmując uchwałę na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta kierowała się między
innymi tym, że ustalenie opłat w strefie płatnego parkowania służy wymuszeniu rotacji
w obszarze miasta dotkniętym deficytem miejsc parkingowych. Nie ma zatem podstawy do
zmiany stanowiska w tej materii.
2) W zakresie poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski
petycji o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, należy wskazać,
iż nie jest to zadanie należące do zadań samorządu terytorialnego. W związku z tym brak
jest podstawy prawnej do podjęcia stosownej uchwały w tej materii, szczególnie że wiązałoby
się to z wejściem w kompetencje Kościoła Katolickiego z zakresu teologii, mającego
uprawnienie do wypowiadania się w sprawach wiary.
W związku z powyższym Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji postanawia rozpatrzeć negatywnie petycję.

