
UCHWAŁA NR XXII/135/2020 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie utworzenia strefy bezpłatnego parkowania oraz poparcia 
petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski 

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji adw. mgr lic. kościelny Renaty Sutor w sprawie utworzenia strefy bezpłatnego 
parkowania wraz z wyznaczeniem takiego miejsca stosownymi znakami drogowymi, a także poparcia petycji 
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla 
Polski postanawia się nie uwzględnić petycji, z przyczyn podanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zawiadomienia 
podmiotu wnoszącego petycję i sposobie jej załatwienia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz 
z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego 

 
 

Andrzej Grabowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511, 1571 i 1815) Rada Powiatu podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji Rady.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 870)
petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten
organ. Z kolei zgodnie z art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot
wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej, albo za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.

W dniu 9 grudnia 2019 r. do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wpłynęła petycja adw. mgr lic.
kościelny Renaty Sutor (zwanej dalej „Wnioskodawczyni”) w sprawie utworzenia strefy bezpłatnego
parkowania wraz z wyznaczeniem takiego miejsca stosownymi znakami drogowymi, a także poparcia
petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na
Króla Polski.

Wnioskodawczyni w przedłożonym piśmie poruszyła problem braku oznakowanych miejsc bezpłatnego
parkowania, a także wniosła o utworzenie bezpłatnych parkingów przy urzędach publicznych. Ponadto
Wnioskodawczyni zwróciła się z prośbą o poparcie w formie uchwały, skierowanej do Konferencji
Episkopatu Polski petycji w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Sprawie tej nadano bieg kierując ją zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
stanowiącego załącznik do uchwały nr LXVI/293/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom. z 2018 r. poz. 4899) do Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
(zwanej dalej „Komisją”), celem zbadania zasadności zawartych w petycji postulatów.

Komisja z przedmiotową sprawą zapoznała się na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. W toku prac
członkowie Komisji wypracowali wniosek do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu
w zakresie przekazania informacji na temat płatnych miejsc parkingowych, zlokalizowanych na terenie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, dla których Powiat Golubsko-Dobrzyński jest zarządcą.

Kolejne posiedzenie w przedmiotowej sprawie Komisja odbyła w dniu 16 stycznia 2020 r., zapoznawszy
się z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu Pana
Mariusza Trojanowskiego. Zgodnie z przedstawioną informacją, przy drogach powiatowych, będących
w zarządzie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, nie ma parkingów z płatnymi miejscami postoju. Na tym
terenie nie powstała również strefa płatnego parkowania, zgodnie z art. 13b ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), w związku z czym za parkowanie przy drogach
powiatowych nie są pobierane opłaty. Powiat Golubsko-Dobrzyński nie posiada w swoim zarządzie również
parkingów przed urzędami publicznymi. Ponadto oznakowanie na terenie Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego jest zgodne z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310).

Natomiast odnosząc się do pkt 2 przedłożonej petycji, a mianowicie poparcia petycji w sprawie
dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, członkowie Komisji jednogłośnie
stwierdzili, iż organy władzy samorządowej nie mają kompetencji do rozstrzygania obecności kwestii
religijnych w przestrzeni publicznej, a co za tym idzie pozostawiają ww. kwestię woli obywateli, zgodnie
z zasadą wolności religijnej. Art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) stanowi, iż „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują
bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę
ich wyrażania w życiu publicznym”. Ponadto art. 53 ust. 1  Konstytucji RP zapewnia każdej osobie wolność
sumienia, jak i religii. Mając na względzie powyższe, członkowie Komisji stwierdzili, iż poparcie petycji
w sprawie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski mogłoby zostać uznane za naruszenia
zapisów Konstytucji RP.

Komisja analizując przedłożony materiał uznała, że petycja została dostatecznie omówiona stwierdzając,
iż postulaty zawarte w punkcie 1 petycji nie dotyczą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ponadto
członkowie Komisji nie wyrażają poparcia postulatu zawartego w punkcie 2 petycji.
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Wobec powyższego Komisja stwierdziła, że analiza treści petycji pozwala na uznanie wysuniętych
w pkt 1 postulatów za bezzasadne, natomiast w zakresie pkt 2 Komisja postanowiła nie poprzeć petycji
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
przedmiotowa petycja umieszczona została na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Mając na względzie powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.
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