
UCHWAŁA NR XV/130/2020
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 6 ust.1 oraz art.10 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 
z 2018r. poz. 870) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019r., która wpłynęła do Urzędu 
Miejskiego w Dobrodzieniu w dniu 2 grudnia 2019r. o zmianę przepisów prawa, Rada Miejska w Dobrodzieniu:

1) uznaje petycję za bezprzedmiotową w części określonej w punkcie 1 - w zakresie postulatu o zmianę przepisów 
prawa miejscowego, obejmującego ustalenie nieodpłatnych miejsc publicznych służących jako parkingi przed 
wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami, a także postulatu, aby we wszystkich szpitalach ceny 
sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych 
sklepach;

2) uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia pozostałej części petycji - w zakresie punktów 2 - 11, dotyczącej 
postulatów o zmianę przepisów ustaw.

2. Uzasadnienie stanowiska stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu do:

1) poinformowania wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia w części określonej w § 1 ust. 1 pkt 1;

2) przekazania petycji w części określonej w § 1 ust.1 pkt 2 do Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Piotr Kapela
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Załącznik do uchwały Nr XV/130/2020

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 20 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 2 grudnia 2019r. do Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu wpłynęła petycja adwokat Renaty Sutor 
z dnia 28 listopada 2019r ( skierowana do wszystkich rad gmin, powiatów i województw) dotycząca zmiany 
przepisów prawa.

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 18b ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
Rada Miejska rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje 
składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Zgodnie z działem 8 Statutu Gminy Dobrodzień, przyjętego uchwałą nr XII/99/2019 Rady Miejskiej 
w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019r. w sprawie Statutu Gminy Dobrodzień ( Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2019r. poz. 3479) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu na swoim 
posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 roku dokonała analizy złożonej petycji.

Odnosząc się do punktu 1 petycji, w którym wnosząca zwróciła się o zmianę przepisów prawa miejscowego 
we wszystkich Gminach, Powiatach i Województwach w Polsce, aby miejsca publiczne służące jako parkingi 
przed wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz postulowała, aby we 
wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych 
obowiązujących w zwykłych sklepach, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że w tej części petycję 
należy uznać za bezprzedmiotową, ponieważ na terenie Gminy Dobrodzień nie wprowadzono opłat za parkingi 
przy kościołach, cmentarzach i szpitalach, a ponadto na terenie Gminy Dobrodzień nie występują szpitale.

Analizując pozostałe punkty petycji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, iż postulowane zmiany 
przepisów prawa dotyczą wprowadzenia zmian legislacyjnych w obowiązującym prawie, przy czym Rada 
Miejska w Dobrodzieniu nie posiada w tej materii inicjatywy ustawodawczej. Inicjatywa taka, stosowanie do 
art.118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje posłom, senatorowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej 
i Radzie Ministrów, jak również grupie co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Wobec powyższego, na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz.U. z 2018r. 
poz. 870) petycję w zakresie punktów 2 -11, jako dotyczącą zmian przepisów prawa, należy przesłać do 
Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, zgodnie z § 2 
pkt 2 niniejszej uchwały.
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