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Kolbuszowa, dnia 26.02.2020r.

Pani Renata Sutor
ul. Rynek 8 B
34-700 Rabka-Zdr6j

Informujg, 2e na sesji w dniu 25 lutego 2020 roku Rada Miejska w Kolbuszowej
rozpatrzyta skierowane przez Paniq petycje, dotycz4ce zmiany przepis6w prawa, jakie

wplyngly do Rady Miejskiej w Kolbuszowej w dniu 29 listopada 2019 roku i 9 grudnia 2019

roku. W zal1czeniu przesylam uchwaly:

l) Uchwala Nr XIX/239120 w sprawie rozpatrzenia petycji zlolonej przez adwokat
Renatg Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepis6w prawa.

2) Uchwata Nr XIX/240120 w sprawie rozpatrzenia petycji zlolonej przez adwokat
Renatg Sutor z dnia 6 grudnia 2019 roku.
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RADA &,{YEJSKA
w KOLBIjSUOWEJ Uchwala Nr XIX/240/20

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji zloLonej przez adwokat Renatg Sutor
z dnia 6 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 1 8b ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz, 506 z p62n. zm.) oraz art.9 ust. 2 ustawy z ll lipca 2014 roku
o petycjach (tj. Dz.U. 22018 r. poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$1. Odmawia sig udzielenia poparcia petycji adwokat Renaty Sutor skierowanej do Konferencji
Episkopatu Polski.

$2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi zalqcznik do uchwaly.

$3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicz4cy Rady Miejskiej w Kolbuszowej
zawiadomi wnosz4cego.

$4. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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RADA NSXE.ISKA
W KOLEU$fiOWEJ Uzasadnienie

Adwokat pani Renata Sutor wystosowala w dniu 6 grudnia 2019 roku petycjq do wszystkich

rad gmin, powiat6w i wojew6dztw. W zakresie punktu pierwszego przedmiotowej petycji,

Burmistrz Kolbuszowej udzielit odpowiedzi, jako wlajciwy do podjEcia inicjatywy

uchwalodawczej.

W zakresie punktu drugiego dotycz4cego poparcia w formie uchwaly dla wnoszonej przez

pani4 Renatg Sutor petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski uznac naleZy,2e

porurroru w niej tpru*u nie naleZy do zakresu zadahwlasnych Gminy, a ponadto sama w sobi/
nie stanowi petycji.

PRZE z{cY
Rady Miej olbuszowej
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UE.ZAD MTEISKI
w KoIBUSZoWEJ

36-100 Kolbuszowa
O ul.Obro6c6w Pokoju 21

iel. 17 2271 333,|ax17 2272939
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Kolbuszowa. dnia 25.02.2020r.

8R.0002.4.2020

Pani Renata Sutor

ul. Rynek 8b

34-700 Rabka- Zdr6i

W odpowiedzi na Pani petycjg skierowan4 w dniu 6 grudnia 2019 roku w sprawie
zmiany przepis6w prawa dotyczqcego utworzenia miejsc bezplatnego parkowania uprzejmie
informujg, 2e przed obiektami uzytecznoSci publicznej tj. koSciolami, cmentarzami,
plac6wkami sluzby zdrowia, urzgdami, szkolami itp. na terenie Gminy Kolbuszowa miejsca
parkingowe s4 bezplatne. Jedynie w centrum miasta - Rynek na wniosek lokalnych
przedsigbiorcow oraz mieszkaric6w ustalono na czgSci miejsc postojowych Strefg Platnego
Parkowania obowi4zuj4cqwylqcznie w dni robocze od godz. 9:00 do godz, 17:00. W zwiqzkl
z powy2szym tworzenie bezplatnych miejsc parkingowych na terenie Gminy Kolbuszowa
uznajg zabezzasadne.

Z powalaniem


