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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 
1309, 1571, 1696, 1815) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada 
Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu z treścią petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie postanawia: 

a) uznać za spełniony postulat zawarty w pkt. 1 dotyczący utworzenia w gminie bezpłatnych miejsc parkingowych 
wraz z jego oznaczeniem oraz utworzenia bezpłatnych parkingów przed urzędami publicznymi, 

b) odrzucić postulat w sprawie poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski w zakresie 
dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski (pkt 2 petycji). 

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który jest zobowiązany do 
przekazania wnoszącemu odpowiedzi o sposobie załatwienia petycji. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2020 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 2 marca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

W dniu  6 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycja została skierowana do Komisji Skarg, wniosków 
i petycji, celem rozpatrzenia postulatów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 2 marca 2020 r. zapoznała się z treścią petycji 
i wysłuchała wyjaśnień Sekretarz gminy oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. 
Członkowie Komisji stwierdzili, że postulat dotyczący wprowadzenia w gminie bezpłatnych miejsc parkingowych, 
również przed publicznymi urzędami jest bezzasadny, ponieważ w Gminie Namysłów znajdują się wyznaczone 
bezpłatne miejsca parkingowe. Parkingi przed urzędami publicznymi, takimi jak: Urząd Miejski, Starostwo 
Powiatowe czy Urząd Skarbowy również są bezpłatne. Ponadto w Namysłowie rozpatrywana jest aktualnie 
potrzeba funkcjonowania strefy płatnego parkowania. 

Członkowie Komisji postanowili odrzucić i nie uwzględniać postulatu dotyczącego poparcia petycji skierowanej 
do Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dokonania intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, w związku 
z art. 25 ust. 2 Konstytucji RP: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność 
w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania 
w życiu publicznym”. 

Powyższe postanowienia zostały jednogłośnie, 5 głosami „za”, przyjęte przez członków Komisji Skarg, 
wniosków i petycji. 

1. Artur Włodarczyk - Przewodniczący Komisji 

2. Maria Teodorczyk - członek 

3. Karol Kubicki - członek 

4. Katarzyna Paradowska - członek 

5. Mieczysław Krzyżewski - członek
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Uzasadnienie

W dniu 6 grudnia 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja w interesie publicznym w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego.

Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 2 marca 2020 r. rozpatrzyła zgłoszone postulaty,
a swoje stanowisko wyraziła na piśmie, stanowiącym załącznik do niniejszego projektu uchwały.

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
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