


UCHWAŁA NR XVIII/137/19
RADY GMINY ŻURAWICA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(tekst jednolity Dz. U z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.),

Rada Gminy Żurawica
uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Żurawica po zapoznaniu się z petycją złożoną przez Panią Renatę Sutor w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego w dniu 28 listopada 2019 r., w zakresie 
pkt. 1 petycji tj. nieodpłatnych parkingów w miejscach publicznych tj. przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami 
oraz szpitalami, a także w zakresie aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych 
nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach – uznaje  złożoną petycję w pkt. 1 za 
bezzasadną. 

§ 2. 1. Rada Gminy Żurawica uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia w pozostałym zakresie petycji złożonej 
w dniu 28 listopada 2019 roku złożonej przez Panią Renatę Sutor w interesie publicznym dotyczącej zmiany 
przepisów prawa miejscowego.

2. Organem właściwym do rozpatrzenia wskazanej petycji jest Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Przekazuje się petycję wymienioną § 2 do rozpatrzenia według właściwości: Marszałkowi Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
i Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o przekazaniu petycji według właściwości.

§ 5. Zawiadomienie wnoszącego petycję o rozpatrzeniu petycji w pkt. 1 i przekazanie w pozostałym zakresie 
właściwym organom powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Żurawica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żurawica

Maciej Gałuszka
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz. U z 2018 roku poz. 870 ze
zm.) adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym
równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji
rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie, o którym mowa w ust. 1, do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym
równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Rada Gminy Żurawica w zakresie pkt. 1 petycji uznała petycję za bezzasadną, ponieważ na terenie Gminy
Żurawica nie są pobierane opłaty za korzystanie z parkingów publicznych, ponadto na terenie Gminy Żurawica
znajduje się specjalistyczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny przy którym nie ma parkingu publicznego.

Wniesiona petycja w pkt od 2 do 9 dotyczy spraw, dla których regulacja prawna może być dokonana
wyłącznie przez organ ustawodawczy państwa. Zgodnie z art. 118 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Konstytucji „inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie
Ministrów”. Dlatego też petycję w zakresie pkt od 2 do 9 należało przekazać do wyżej wskazanych tych
organów.
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