
UCHWAŁA NR 124/XVI/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 17 marca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie 
Praszka miejsca bezpłatnego parkowania oraz petycji o poparcie w formie uchwały skierowanej do 

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 tj. ze zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 870 tj. z późn. zm.) w związku ze złożoną petycją w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów 
prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Praszka miejsc bezpłatnego parkowania oraz petycji 
o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej 
Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski - pismo datowane na 06.12.2019 r. (data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Praszce: 05.12.2019 r.) Rada Miejskiej w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Petycję o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Praszka miejsca 
bezpłatnego parkowania uznaje za bezzasadną. 

2. Petycji o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji 
o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie uwzględnia się. 

3. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Praszki do poinformowania składającego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczacy Rady 
 
 

Bogusław Łazik 
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Załącznik do uchwały Nr 124/XVI/2020 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 17 marca 2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 05.12.2019 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Praszce petycja w interesie publicznym  
zawierająca dwa postulaty: 

1. o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie 
zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem drogowym parkingu 
z dopiskiem bezpłatny, 

2. o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji 
o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

Do petycji dołączono Petycję w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski 
skierowaną do Konferencji Episkopatu Polski oraz jako uzasadnienie dokument opatrzony nagłówkiem 
Proroctwo dla Świata i Polski wg Marii, Michaliny i Magdaleny. 

Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Praszce 
i była przedmiotem jej obrad. Uchwałą z dnia 31.01.2020 r. Komisja zaopiniowała obydwa postulaty petycji 
jako bezzasadne. 

Petycja była przedmiotem posiedzeń komisji stałych rady 

W zakresie punktu pierwszego petycji, Komisja stwierdziła, że Rada Miejska w Praszce, uchwałą 
Nr 28/IV/2019 z 22.01.2019r., zrezygnowała z ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Praszka, 
uchylając jednocześnie szereg uchwał, które ustalały strefy płatnego parkowania oraz zasady pobierania opłat. 
Wobec powyższego, aktualnie na terenie Gminy Praszka, nie występują strefy płatnego parkowania. 
Podejmowanie uchwały w zakresie objętym petycją jest bezzasadne. 

W zakresie punktu drugiego petycji, Komisja zapoznała się z samą petycją oraz ze wszystkimi dołączonymi 
do niej załącznikami. Przeprowadzono w tym zakresie dyskusję, w wyniku której uznano, że przedstawione 
argumenty nie skłaniają do przychylenia się do przedstawionego postulatu. 

Po analizie wszystkich okoliczności sprawy, w tym dołączonych do petycji dokumentów, postanowiono 
podjąć niniejszą uchwałę.
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