UCHWAŁA NR XXXVI/381/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie związanej z 30-leciem odrodzenia polskiej
samorządności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1
stawy z dnia 11 lipca 2014 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. Petycję z dnia 4 maja 2020 r., oddalić z uwagi na obecną, stale pogarszającą się sytuację
epidemiczną, uniemożliwiającą zorganizowanie w sposób bezpieczny uroczystości, w której
uczestniczyłoby tak wiele osób.

§ 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 XXXVI/381/2020
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 20 października 2020 r.

UZASADNIENIE
4 maja 2020 r., do Urzędu Miasta Nowego Sącza (5 maja 2020 r., data rejestracji pismo poddane kwarantannie) wpłynęła petycja, adresowana do Rady Miasta Nowego Sącza,
w sprawie związanej z 30-leciem odrodzenia polskiej samorządności.
Trzeba wskazać na to, że petycja zawiera dwa różne wątki: dotyczący
zorganizowania sesji uroczystej oraz przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza” wszystkim radnym kadencji z lat 1990 - 1994 i członkom ówczesnego
Zarządu Miasta.
Istotne w tym względzie jest to, na co wnioskodawca zwrócił uwagę w petycji,
czyli fakt, że 30 lat temu, 27 maja 1990 r., w Polsce, która zrzuciła jarzmo komunizmu,
odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory po 1945 roku. Były to wybory
samorządowe. Zdaniem wnoszącego petycję reforma samorządowa z 1990 roku, która
wprowadziła samorządne gminy, powszechnie jest uważana za zasadniczy filar II RP
i za najbardziej udaną reformę ostatniego 30-lecia.
W trakcie analizowania petycji Komisja stwierdziła, że petycję należy oddalić.
Jeśli chodzi o odbycie uroczystej sesji, poświęconej odrodzeniu się przed trzydziestu
laty samorządności w Nowym Sączu, warunki epidemiczne na to nie pozwalają. Stale wzrasta
liczba chorych na COVID-19, a także ilość ofiar śmiertelnych, spowodowanych tą chorobą.
Zorganizowanie uroczystości, w której uczestniczyłoby wiele osób, byłoby narażaniem
ich zdrowia i życia, jak również osób z nimi związanych. Ludzkie zdrowie i życie
jest wartością nadrzędną, dlatego Rada Miasta nie może dopuścić do sytuacji,
w której te bezcenne wartości zostałyby narażone.
Jeśli chodzi o przyznanie Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”,
należy zwrócić uwagę na to, że w tym względzie petycja nie spełnia wymogów formalnych,
po pierwsze dlatego, że to jest petycja w interesie osób trzecich i w związku z tym wymaga
wyrażenia zgody tych osób. Po drugie, że wyróżnienie, jakim jest Tarcza Herbowa
„Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”, przyznawane jest indywidualnie za określone
szczególne zasługi, a nie zbiorowo za sprawowanie pewnej funkcji, w tym przypadku wykonywanie mandatu radnego. W stosunku do każdej kandydatury wymagane jest
przeprowadzenie kwerendy i odpowiedniego przygotowania uzasadnienia, co w okresie
epidemii jest niemożliwe.
Reasumując powyższe, Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji postanawia oddalić petycję, co jest ze wszech miar zasadne
z uwagi na obecną sytuację epidemiczną. Powrót do przedmiotu petycji nastąpi
po zakończeniu pandemii.

