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Protokół Nr 6 /2020
z posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji
Rady Miasta Przeworska
odbytego w dniu 11 lutego 2020 r.
Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji jak załączona lista obecności oraz Pan
Mirosław Stecko pracownik Biura Prawnego Urzędu Miasta Przeworska .
Przewodniczący Komisji skarg wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska Pan
Benedykt Magoń powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji i powiedział, że
w dniu 28 listopada 2019 r. do Urzędu Miasta Przeworska wpłynęła petycja Pani Renaty
Sutor dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego. Przypomniał, że część postulatów
w niej zawartych nie należą do kompetencji Rady i na posiedzeniu w dniu 16.12.2019 r.
komisja uznała aby Rada Miasta Przeworska przekazała je według właściwości do innych
organów. Następnie wyraził zdanie, że postulat petycji w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego, „aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi kościołami,
cmentarzami były nieodpłatne” powinien być uznany za niezasadny, gdyż dotychczas na
terenie Gminy Miejskiej Przeworsk nie zostały uchwalone przepisy prawa miejscowego
dotyczące ustanowienia stref płatnego parkowania. Na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk
w dowolnym miejscu, także na parkingach obok kościołów i cmentarzy, można parkować bez
ponoszenia
z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 r. w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego zawierający zapis, że Rada Miasta Przeworska nie uwzględnia
postulatów zawartych w petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 r. Zapytał
członków komisji czy mają uwagi do zaproponowanego projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 r. wraz z uzasadnieniem.
Wobec braku uwag poddał zaproponowany projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska wynikiem głosów: za - 4,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 zaopiniowała ww. projekt uchwały w celu przekazania go
Radzie Miasta Przeworska.
Następnie Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miasta
Przeworska powiedział, że w dniu 6 grudnia 2019 r. do Rady Miasta Przeworska wpłynęły
petycje Pani Renaty Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Autorka petycji
postulowała „o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie
miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować”. Ponadto wnosząca petycję postulowała
o „poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski Jej petycji
o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski”. Przypomniał, że
w zakresie postulatu zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie
w gminie Miejskiej Przeworsk miejsc bezpłatnego parkowania komisja ustosunkowała się do
niego rozpatrując petycję z dnia 28 listopada 2019r. Odczytał postulatu zawarte w punkcie
2 petycji z dnia 6 grudnia 2020 r. o treści „ postuluję : o poparcie w formie uchwały
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do Konferencji
Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, gdyż
sprawa naszej wiary nie może nas nie obchodzić, a zwłaszcza dzielić. W tym miejscu pragnę
przypomnieć słowa św. Jana Pawła II wygłoszone w dniu 29 czerwca 2004 roku podczas
1

uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła tj. „Ut unum sint! Z tego właśnie wynika
nasze zobowiązanie dążenia do jedności – jest ono odpowiedzią na gorące pragnienie
Chrystusa. Nie chodzi tu o jakieś nieokreślone dobrosąsiedzkie stosunki, lecz
o nierozerwalną więź wiary teologicznej, ze względu na którą naszym przeznaczeniem nie jest
podział lecz komunia.” Wyraził zdanie, że nie jest to zła inicjatywa, ale ze względu na to, że
przedmiot petycji nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji Rady Miasta Przeworska,
a ponadto zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej „Władze publiczne
w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych,
światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu
publicznym”, proponuje nie uwzględnić postulatów zawartych w petycji. Następnie odczytał
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego zawierający zapis, że Rada Miasta
Przeworska nie uwzględnia postulatów zawartych w petycji Pani Renaty Sutor z dnia
6 grudnia 2019 r. Zapytał członków komisji czy mają uwagi do zaproponowanego projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. wraz
z uzasadnieniem. Wobec braku uwag poddał zaproponowany projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta Przeworska wynikiem głosów: za - 4,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0 zaopiniowała ww. projekt uchwały w celu przekazania go
Radzie Miasta Przeworska.
Zapytał następnie, czy ktoś z radnych chce zabrać głos, wobec braku chętnych do
zabierania głosu podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu komisji i zamknął jej
obrady.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowały Bogumiła Ptaszyńska……………………..
Katarzyna Obłoza…………………………
Przewodniczący
Komisji skarg, wniosków i petycji
Rady Miasta Przeworska
Benedykt Magoń
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