Uchwała

Nr IX/106/2019

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Opoczna oraz okolicznych
miejscowości o odwołanie koncertu zespołu KAT

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu petycji mieszkańców miasta Opoczna oraz okolicznych miejscowości
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o odwołanie koncertu zespołu KAT, Rada Miejska w Opocznie nie
uwzględnia petycji.
§2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do

uchwały.

§3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Opocznie do poinformowania
przedstawiciela podmiotu składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§4. Wykonanie uchwały powierza się
§5.

Uchwała

Przewodniczącej

Rady Miejskiej w Opocznie.

wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik

do uchwały Nr IX/I 06/2019
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 czerwca 2019r.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 870) przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego
petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
W dniu 10 kwietnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Opocznie wpłynęła petycja
z dnia 4 kwietnia 2019 r. mieszkańców miasta Opoczna oraz okolicznych miejscowości,
w której zwrócono się z żądaniem odwołania koncertu zespołu KAT zaplanowanego na dzień
13 kwietnia 2019 r. Petycja wniesiona w imieniu podmiotu zbiorowego (podpisana przez 603
osoby) nie zawierała wskazania osoby reprezentującej. Brak ten został uzupełniony przez
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - radnego Rady Miejskiej w Opocznie
Tomasza Koperę, który wskazał siebie, jako osobę reprezentującą.
W treści petycji podniesiono, że wnoszący ją mieszkańcy z niepokojem przyjęli
wiadomość o planowanym na dzień 13 kwietnia 2019 r. koncercie zespołu KAT, który
ich zdaniem propaguje treści antychrześcijańskie, czy wręcz związane z kultem
demonicznym. Wnoszący petycję wnieśli finalnie o podjęcie stosownych kroków celem
odwołania koncertu zespołu KAT.
Pierwsze posiedzenie Komisji Skarg, Petycji i Wniosków, na które skierowana została
przedmiotowa petycja, odbyło się w dniu 16 kwietnia 2019 r. Kolejny raz Komisja
procedowała nad petycją w dniu 14 maja 2019 r. W posiedzeniu tym udział wzięli
przedstawiciele Stowarzyszenia Wygramy Opoczno, będącego organizatorem koncertu
zespołu KAT, a także Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie. Z uwagi na brak
wypracowania stanowiska, petycja została skierowana do rozpatrzenia na kolejne posiedzenie
Komisji, które odbyło się w dniu 28 maja 2019 r. W posiedzeniu tym udział wziął Burmistrz
Opoczna Dariusz Kosno. Po zamknięciu dyskusji w przedmiocie petycji, Przewodniczący
Komisji poddał pod głosowanie propozycję jej uwzględnienia. Propozycja ta nie została
przegłosowana. Z uwagi na powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiła do Rady
Miejskiej w Opocznie o podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji.
W uzasadnieniu zajętego stanowiska Komisja wskazała, że petycja została złożona
w przedmiocie odwołania koncertu zespołu KAT zaplanowanego na dzień 13 kwietnia 2019 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji, na którym rozpatrywana była petycja, odbyło się zaś
16 kwietnia 2019 r. Koncert, o odwołanie którego wnioskowano, odbył się przed
rozpoczęciem rozpatrywania petycji. Z uwagi na powyższe Komisja uznała, że petycja
nie może zostać uwzględniona i takie stanowisko przekazała Przewodniczącej Rady Miejskiej
w Opocznie. Rada Miejska w Opocznie po wysłuchaniu wniosków Komisji
oraz przeanalizowaniu petycji, postanowiła jak w uchwale.

