
UCHWAŁA NR XVIII/170/20
RADY GMINY BRANICE

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019r. poz. 506 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 1 z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2018r. poz 870) Rada 
Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się petycję z dnia 6.12.2019r. za bezzasadną.

§ 2. Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Branice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice

Bogusława Dyląg
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UZASADNIENIE

W dniu 31.12.2019r. do Rady Gminy Branice wpłynęła petycja w której składająca petycję wnosi

o zmianę przepisów prawa miejscowego w zakresie utworzenia w Gminie miejsc bezpłatnego parkowania

z odpowiednim ich oznaczeniem oraz wnosi o poparcie petycji złożonej do Konferencji Episkopatu Polski

o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

W dniu 9.01.2020r. Przewodnicząca Rady Gminy Branice przekazała w/w petycję do Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie w dniu 13.01.2020r. na którym dokonała

analizy przedmiotowej petycji.

W zakresie pierwszej części petycji w sprawie utworzenia bezpłatnych miejsc parkingowych w

Gminie, Komisja uznała petycję za bezzasadną z uwagi na fakt iż w Gminie Branice brak jest miejsc

parkingowych oznaczonych jako płatne co oznacza iż wszystkie takie miejsca z założenia są bezpłatne.

W zakresie drugiej części petycji w sprawie intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, Komisja

uznała petycję za bezzasadną z uwagi na fakt iż petycja została skierowana do Konferencji Episkopatu

Polski jako organu właściwego do podejmowania decyzji w tym zakresie, natomiast Rada Gminy jako

organ jednostki samorządu terytorialnego z zasady swojego działania nie opowiada się i nie wskazuje

preferencji religijnych.

W związku z powyższym należało uznać petycję za bezzasadną w całym zakresie.
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