UCHWAŁA NR XV/142/20
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie petycji Pani Renaty Sutor nr BR.152.6.2019

Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 9 ust.2 w związku z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 870)
Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:
§ 1.
1. Rozpatruje się negatywnie petycję Pani Renaty Sutor w zakresie ust.1. i zatwierdza się odpowiedź
stanowiącą załącznik do uchwały.
2. Stwierdza się, że realizacja postulatu opisanego w ust.2 polegającego na podjęciu uchwały popierającej
wniosek Pani Renaty Sutor o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i przesłaniu jej do
Konferencji Episkopatu Polski nie leży w kompetencji Powiatu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Cieszyńskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Stanisław Kubicius
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Załącznik do uchwały Nr XV/142/20
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.
BR. 152.4.2019

Cieszyn, 28.01.2020r.

Pani
Renata Sutor
34-700 Rabka Zdrój
ul. Rynek 8B
W odpowiedzi na petycję z dnia 6 grudnia 2019r. złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego uprzejmie informuję, że Rada Powiatu Cieszyńskiego rozpatrzyła ją negatywnie
w zakresie ust.1.
Uzasadnienie
W petycji postuluje Pani, aby w każdej gminie zostały utworzone bezpłatne miejsca parkingowe wraz z
oznaczeniem miejsca znakiem drogowym z dopiskiem "bezpłatny", aby turysta lub mieszkaniec gminy mógł
zostawić samochód i załatwić różne sprawy. Ponadto proponuje Pani, aby przed sądami, gminami, starostwami
i urzędami skarbowymi były parkingi bezpłatne.
Rada Powiatu Cieszyńskiego, po przeanalizowaniu petycji stwierdziła, że zmiana prawa miejscowego
zmierzająca do ustanowienia bezpłatnych miejsc parkingowych w wymienionych miejscach burzyłaby
istniejący porządek społeczny i prawny. Płatne miejsca parkingowe wymuszają rotację pojazdów w sytuacji
deficytu miejsc parkingowych.
W zakresie ust. 2 petycji Rada Powiatu Cieszyńskiego uznała, że podjęcie uchwały popierającej Pani
wniosek o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i przesłaniu jej do Konferencji
Episkopatu Polski nie leży w kompetencji Powiatu.
Z poważaniem
Kopia: BR a/a
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