
UCHWAŁA NR XIV/117/2020
RADY GMINY POKÓJ

Z DNIA 26 LUTEGO 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji  

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o  petycjach  (Dz. U.  z 2018 r.  poz.  870)  Rada Gminy Pokój,  po zapoznaniu  się  z  opinią
komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Pokój, uchwala co następuje: 

§ 1 
1. Odnosząc  się  do  części  treści  petycji  złożonej  przez  Panią  Renatę  Sutor,  dotyczącej

kompetencji rady gminy – to jest zmiany przepisów, aby miejsca publiczne służące jako
parkingi  przed wszystkimi  kościołami,  cmentarzami  oraz szpitalami  były nieodpłatne,
Rada Gminy Pokój  wskazuje,  że w Gminie Pokój  nie  ma stref  płatnego parkowania,
dlatego okoliczność ta jest zgodna z żądaniem wnoszącej petycję.

2. Odnosząc  się  do  postulatu  Pani  Renaty  Sutor  dotyczącego  cen  produktów
żywnościowych  sprzedawanych  w  szpitalach, Rada  Gminy  Pokój  postanawia  nie
zajmować  stanowiska  w  tej  sprawie  z  przyczyn  wskazanych  w  uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.  

3. Odnosząc  się  do  postulatu  Pani  Renaty  Sutor  dotyczącego  poparcia  petycji  z  dnia
27.11.2019r.  skierowanej  do  Konfederacji  Episkopatu  Polski  w  sprawie  Intronizacji
Jezusa  Chrystusa  na  Króla  Polski  według  zaleceń  Rozalii  Celakównej,  Rada  Gminy
Pokój  postanawia  nie  zajmować  stanowiska  w  tej  sprawie  z  przyczyn  wskazanych  
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.  

§ 2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przesłania uchwały wraz z uzasadnieniem do
Pani Renaty Sutor celem zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 



Załącznik
do uchwały nr XIV/117/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 26 lutego 2020

Uzasadnienie 

do uchwały Rady Gminy Pokój 
w sprawie rozpatrzenia petycji

Rada  Gminy  Pokój,  po  zapoznaniu  się  opinią  Komisji  Skarg  Wniosków i  Petycji,  która
zajmowała się analizą petycji w zakresie należącym do ich rozpatrzenia przez Radę Gminy
Pokój, złożonych w dniu 02.12.2019 r. oraz w dniu 06.12.2020 r. przez Panią Renatę Sutor,
uznała, iż:

1) postulat  odnośnie  zagwarantowania  stref  bezpłatnego  parkowania  w  obrębie
parkingów przed kościołami, cmentarzy oraz szpitali w przypadku gminy Pokój jest
spełniony, gdyż w gminie w ogóle nie ma stref płatnego parkowania,  dlatego też  
w obrębie wszystkich miejsc na terenie gminy Pokój wymienionych w petycji, gdzie
jest dozwolone parkowanie, można zaparkować bezpłatnie;
  

2) Rada Gminy Pokój nie decyduje o cenach detalicznych produktów żywnościowych
sprzedawanych w szpitalach, gdyż tego typu placówki działają na prawach i zasadach
wolnego rynku. Rada Gminy postanawia nie zajmować stanowiska w tym zakresie
petycji  Pani  Renaty  Sutor,  gdyż  Rada  Gminy  jako  organ  uchwałodawczy  prawa
miejscowego  nie  ma  wpływu  na  wysokość  cen  artykułów  żywnościowych  
w placówkach handlowych jak również punktach handlowych na terenie szpitali;

3) postulat dotyczący poparcia petycji z dnia 27.11.2019r. skierowanej do Konfederacji
Episkopatu Polski w sprawie Intronizacji  Jezusa Chrystusa na Króla Polski według
zaleceń Rozalii Celakównej, zostaje rozpatrzony zgodnie z wnioskiem Komisji Skarg
Wniosków i Petycji poprzez niezajmowanie stanowiska w tej sprawie.
Zgodnie z art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, władze publiczne RP
zachowują  bezstronność  w  sprawach  przekonań  religijnych,  światopoglądowych
i  filozoficznych,  zapewniając  swobodę  ich  wyrażania  w  życiu  publicznym.  Rada
Gminy Pokój w myśl Konstytucji stanowi władzę publiczną a ta zobowiązana jest do
zachowania bezstronności w sprawach religijnych i światopoglądowych.


