
UCHWAŁA NR XI/118/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu Chodzieskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się petycję adwokat Renaty Sutor złożoną w interesie publicznym o zmianę 
przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można 
bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym z dopiskiem 
bezpłatny: Radzie Miejskiej w Chodzieży, Radzie Miasta i Gminy w Margoninie, Radzie 
Miejskiej w Szamocinie, Radzie Gminy w Budzyniu i Radzie Gminy w Chodzieży, jako 
organom właściwym do załatwienia sprawy.

§ 2. Nie uwzględnia się petycji adwokat Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym 
o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie 
pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącemu Rady Powiatu Chodzieskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Chodzieży wpłynęła petycja

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego złożona przez adwokat

Renatę Sutor. Składająca petycję adwokat Renata Sutor postuluje 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 poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski jej petycji wysłanej do

Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Petycja została zamieszczona na stronie BIP Powiatu Chodzieskiego w zakładce Menu/Petycje.

Na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Powiatu Chodzieskiego zajmowała się złożoną petycją i po zapoznaniu z zawartymi w niej

postulatami stwierdziła, że rada powiatu nie jest organem właściwym do zmiany przepisów prawa

miejscowego i tworzenia w poszczególnych gminach miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować.

W związku z tym uznała, że w powyższym zakresie petycja winna być przekazana do organów

stanowiących poszczególnych gmin powiatu chodzieskiego, a mianowicie Rady Gminy Miejskiej

w Chodzieży, Rady Miasta i Gminy w Margoninie, Rady Miejskiej w Szamocinie, Rady Gminy

w Budzyniu i Rady Gminy w Chodzieży.

Natomiast, jeżeli chodzi o drugi postulat zawarty w petycji, dotyczący poparcia w formie

uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji

Jezusa Chrystusa na Króla Polski, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że nie należy

uwzględniać złożonej w dniu 6 grudnia 2019 r. petycji w tym zakresie, gdyż nie mieści się on

w żadnym z zadań powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym ( t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.).

Ponieważ Rada Powiatu Chodzieskiego podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji w sprawie petycji adwokat Renaty Sutor podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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