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Sanok" dnia 17 grudnia 2019 r.

Sz.P. Renata Sutor
ul. Rynek 88
34-700 Rabka Zclrój

W odpowiędzi na Pani petycję

przesłaną e-mailern w dniu 28 listopada 2019 roku
w sprawie: zmiany prawa nriejscowego (ad. l) oraz zrniany lub uchwalenia przepisórv w randz,e
ustawy (ad.2-9) uprzejmie infbrmuję, iz:

l.

W chwili obecnej nie ma potrzeby zmtany przepisów prawa nriejscorvego w Gminie

Miasta Sanoka we wnioskowanym ptzez Panią zakresie gdyz parkingi przed kościołanri
w Sanoku (z wl,jątkami o których ponizej). cmentarzaml oraz szpitalem porł,iatowyr-tr
są bezpłatne. Centrum miasta jest objęte strefą płatnego parkowania rł- drri robocze.
zatem w niedziele i świętamożna zaparkować tam bezpłatnie. Takze parkirrg
wielopoziomowy przy uI. Łaziennej 2 jest bezpłatny w niedziele i święta..Iezeli chodzi
o ceny produktów zywnościov\rych w szpitalach to Rada Miasta Sanoka ani Burnlistrz
Miasta Sanoka nie mają kompetencji regulor.vać wysokości cen gdyz cenl,te reguluje
rynek. Ponadto jedyny w Sanoku Szpital Specjalistyczny przy ul. 800-1ecia jest
j ednostką nadzororł,aną przez Powiat S anoc ki.
ż, Postulaty zmiany (uchwalenia) przepisów ustawowych lub w randze rozporządze{l
wskazatre w pkt ż-9 lezą zupełnie poza kornpetencjanri Rady Miasta Sanol<a. W tej
częściPani petycja zgodnie z art, 6 ust. 1 ustaw1, z dnia 1 1 lipca 20|4 r. zostzrnie
przesłana zgodnie z właściwością.

W odpowiędzi na Pani drugą petycję z dnia 6 grudnia 2019 roku (data pisnra) w sprar.łie:
zmiany prawa miejscorł,ego (ad. 7) oraz poparcia Pani petycji do KEP o dokonanie pełrrej
inlronizacji Jezusa Clrrystusa na Króla Polski (ad. 2) uprzejmie intbrmuję. iz:

1. W chwili

obecnej nie ma potrzeby zmiany przepisów prawa miejscowego lł, Gnrinie
Miasta Sanoka we rvnioskowanym przez Panią zakresie gdyz w Sanoktr poza ścislvrn
centrum objętym strefą płatnego parkowania wsz1,,stkie ptrbliczne parkingi i rniejsca
postojorł,e u,zdłużtrlic są bezpłatne. Centrum miasta jest objęte stretą płatrrego
parkowania r,v dni robocze. zatem w" niedziele i świętamozna zaparkor.ł,ać tan'
bezpłatnie. Takze parking wielopoziomowy prz_v ul. Łaziennej 2 jest bezpłatn1, w
niedziele i święta.Bezpłatne parkingi lł, centrum miasta skutkorł,ałaby nadnriern.,,-r-lr
ruchenr samochodo\Ą,yt11 czemu w,ładze miasta chcą zapobiec inwestuiąc w rozli,ój
komunikacji publicznej. w tym zasilanej w ekologiczne paliwa (CNG) clraz rozrł,c!
infrastruktury rowerowej. co jest zgodne z ogólnośr.viator,vym trendem ograniczania
rł,jazdu pojazdów do ścisłychcentrów nriast. W poblizu Urzędu Miasta Sanoka znajdtrie
się wspomniany parking wielopoziotnowy. gdzie za niewygoroił,ana stawkę lllozna
zaparkow,ać na czas załatwienia spraw w naszym urzędzie lub Starostr.ł,ie Porł iatcl\,q,ll1.

2.

W kwestii oryanizacjibezpłatnych miejsc parkingowych przed miejscowym Sądem lub
Urzędem Skarbowym nieleży to w kompetencji organów Gminy Miasta Sanoka.
W kwestii poparcia Pani petycji do KEP o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa
Chrystusa na Króla Polski zwńyc należy, że określonyprzedmiot petycji nie mieścisię
w katalogu zadń własnych gminy wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym. Dodatkowo nie istnieje organ administracji, który byłby
właściwyw tej materii co uniemozliwia przesłanie w tej częściPani petycji zgodnie
zart.6 ust. 1ustawy zdnia 11lipca2014r. zgodniezwłaściwością.Wtej częścizatęm
petycji nie może byó nadany dalszy bieg.

Otrzymują;
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