UCHWAŁA NR XVIII/184/2020
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506,
1309 1571, 1696 i 1815, zw. dalej: usg), art. 2 ust. 3 i art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 870, zw. dalej – ustawą o petycjach) oraz §1, §6 ust.2 i 3 zał. nr 5 do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy
Mogilany z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mogilany (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z 2003r.103.1342, ze zmianami :2008r. Nr 182, poz.1097, z 2009r. Nr 633, poz.4794,z 2015r., poz.14, z 2018r.,
poz.8399, z 2019r.poz.4538, zw. dalej: Zał. do Statutu Gminy Mogilany)
Rada Gminy Mogilany
uchwala, co następuje:
§ 1.
Petycję z dnia 6 grudnia 2019 roku, dotyczącą:
1) zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie
zaparkować wraz z wyznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym z dopiskiem bezpłatny, oraz
2) poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla Polski
uznaje się:
- w zakresie punktu 1 za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu,
- w zakresie punktu 2 uznaje się, iż Rada Gminy Mogilany nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia
i pozostawia się bez dalszego biegu z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2.
O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy Mogilany zawiadomi wnoszącego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mogilany.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Staszczak
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UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2019 roku do Rady Gminy Mogilany wpłynęła drogą elektroniczną petycja zatytułowana
„PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego”, w której podmiot
wnoszący petycję postulował w punkcie 1 o 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. Natomiast w punkcie 2 podmiot wnoszący petycję postulował o poparcie w formie uchwały petycji
tego podmiotu, skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski w przedmiocie dokonania pełnej Intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
W myśl przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - petycja złożona do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Zaś sama petycja
powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
(art. 10 ustawy o petycjach). O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna
(art. 3 ustawy o petycjach).
Postępowanie petycyjne może być wszczęte wyłącznie na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust.
1. Zgodnie z art. 2 ust. 2 petycja może być złożona w interesie publicznym, interesie własnym lub interesie
innego podmiotu, za jego zgodą. Wnoszący petycję nie musi posiadać ani wykazywać interesu prawnego.
Natomiast z treści petycji powinien wynikać interes faktyczny, który wyznacza treść żądania (art. 2 ust. 3, art.
3). Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia
lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji
adresata petycji. Użycie w art. 2 ust. 3 sformułowania „w szczególności” wskazuje, że wymieniony w nim
katalog spraw ma charakter otwarty, wobec czego przedmiotem petycji może być również inne żądanie.
Zgodnie z treścią § 2 Załącznika Nr 5 do Statutu Gminy Mogilany, Przewodniczący Rady Gminy Mogilany
skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany.
Na posiedzeniu 20 lutego 2020r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mogilany rozpatrzyła
powyższą petycję. Komisja, w ramach swoich uprawnień przewidzianych przepisami Statutu Gminy Mogilany
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i dokonała wszechstronnego wyjaśnienia kwestii podnoszonych w
petycji.
Zgodnie z dyspozycją § 6 ust. 2 Zał.nr 5 do Uchwały Rady Gminy Mogilany w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Mogilany- po rozpatrzeniu petycji - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała odpowiedź na
petycję i projekt uchwały.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, co następuje:
I. w zakresie punktu 1 petycji:
- na terenie Gminy Mogilany nie ma strefy płatnego parkowania, zatem na mocy ogólnie obowiązujących
przepisów parkingi i miejsca parkingowe w miejscach dozwolonych są bezpłatne, w tym także przed
Urzędem Gminy i innymi instytucjami publicznymi,
- na terenie Gminy Mogilany nie znajduje się żaden Sąd, Starostwo, ani Urząd Skarbowy;
II. w zakresie punktu 2 petycji:
- po zapoznaniu się z załączoną petycją skierowaną do Konferencji Episkopatu Polski oraz po zapoznaniu
się z załączonym artykułem dotyczącym wizji, Komisja stwierdziła, że nie udziela poparcia dla w/w
petycji. Komisja stwierdziła, że petycja dotyczy kwestii teologicznych jednakże ze względu na brak
uwierzytelnienia objawień będących argumentacją w/w sprawy - Rada Gminy Mogilany nie czuje się
kompetentna do rozstrzygania tego typu kwestii. Mimo, że sprawa intronizacji jest dla Rady sprawą
wysokiej rangi, bez odpowiedniego uwierzytelnienia objawień przez władze Kościoła Katolickiego
Rada Gminy nie może poprzeć przedmiotowej petycji w zakresie punku 2, pozostawiając ją do uznania
Konfederacji Episkopatu Polski.
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Z powyższych względów Rada Gminy Mogilany uznaje petycję za niezasadną w zakresie punktu 1 oraz w
zakresie punktu 2 uznaje się, iż Rada Gminy Mogilany nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia i
pozostawia się bez dalszego biegu z przyczyn określonych w powyższym uzasadnieniu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Staszczak
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