
UCHWAŁA NR XXI/227/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.1)), art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Nie uwzględnia się petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku złożonej w interesie publicznym z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) zmiany: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/227/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 25 lutego 2020 r.

W dniu 6 grudnia 2019 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, w której podmiot wnoszący 
petycję postulował o: 
1) zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca, gdzie można 
bezpłatnie zaparkować, wraz z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem drogowym parkingu z dopiskiem 
"bezpłatny", oraz o zmianę przepisów prawa miejscowego w tym celu, aby przed Sądami, Gminami, 
Starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami publicznymi były parkingi bezpłatne; 
2) poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji wysłanej do Episkopatu 
Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, gdyż sprawa naszej wiary nie może 
nas nie obchodzić, a zwłaszcza dzielić. 
Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji i dokonaniu jej wnikliwej analizy Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie ustaliła, co następuje: 
1) w zakresie punktu 1 petycji: - na terenie Miasta i Gminy Staszów nie została wprowadzona strefy płatnego 
parkowania, zatem na mocy ogólnie obowiązujących przepisów parkingi i miejsca parkingowe w miejscach 
dozwolonych są bezpłatne, w tym także przed Urzędem Miasta i Gminy w Staszowie i innymi urzędami 
publicznymi. 
W związku z powyższym, postulat dotyczący zmiany przepisów prawa miejscowego przez Radę Miejską 
w Staszowie w tym zakresie, jest bezzasadny. 
2) w zakresie pkt 2 petycji - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odwołuje się do art. 25 ust. 3 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że stosunki między państwem, a Kościołem i innymi związkami 
wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności 
każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Drugą 
normą konstytucyjną wyrażajacą stosunek polskiego państwa do religii jest zasada bezstronności państwa 
w kwestiach światopoglądowych i religijnych. 
Mając powyższe na uwadze organy władzy samorządowej nie pretendują do rozstrzygania kwestii 
religijnych w przestrzeni publicznej, pozostawiając to woli obywateli, zgodnie z zasadą wolności religijnej. 
Dlatego też przedmiotowy postulat powinien pozostać bez rozpoznania, gdyż Rada Miejska w Staszowie 
nie jest władna do ingerowania w sferę działań religijnych, a petycję w tym zakresie uznać za bezzasadną. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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