UCHWAŁA NR XX/150/2020
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U.
z 2018 r. poz.870)
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 roku złożonej w dniu
02 grudnia 2019 roku w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, po zapoznaniu się z opinią Komisji
skarg, wniosków i petycji, postanowiono:
1) w części dotyczącej postulatu zmiany przepisów prawa miejscowego, tak aby miejsca publiczne, tj.
parkingi przed Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były bezpłatne uznać za bezzasadną;
2) w pozostałym zakresie, przekazać zgodnie z właściwością do Sejmu RP i Senatu RP oraz Prezydentowi RP
jako organów właściwych do rozpatrzenia, posiadających inicjatywę ustawodawczą w tym zakresie zgodnie
z art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Jeżewo do zawiadomienia wnoszącego petycję
o sposobie załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Jeżewo.
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Uzasadnienie
W dniu 02 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy Jeżewo wpłynęła petycja w interesie publicznym w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego, złożona przez Panią adwokat Renatę Sutor.
Przewodniczący Rady Gminy Jeżewo w dniu 07 stycznia 2020 r. przekazał przedmiotową petycję do Komisji
skarg, wniosków i petycji celem ustosunkowania się do postulatu w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego.
Komisja skarg, wniosków i petycji przeprowadziła w dniu 25 lutego 2020 r. analizę w tym zakresie i podjęła
czynności wyjaśniające w szczególności przepisów wskazanych w treści przedmiotowej petycji.
Komisja zaopiniowała, co następuje:
Komisja w dniu 25 lutego 2020 roku uznała w/w pismo jako petycję zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.870). Stwierdzono, iż w/w petycja zawiera żądanie zmian przepisów prawa
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, co wyczerpuje przesłanki wskazane
w art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach. Zgodnie z art. 11 ustawy o petycjach, Komisja zarządziła, iż złożona petycja
jest petycją wielokrotną.
Rada Gminy Jeżewo jest właściwa do rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany prawa miejscowego
obowiązującego na terenie Gminy Jeżewo (punkt 1 tejże petycji), aczkolwiek postulat tychże zmian nie może
zostać zrealizowany, ponieważ w Gminie Jeżewo nie występują strefy płatnego parkowania, gdyż wszystkie
miejsca publiczne tj. parkingi przed Kościołami, cmentarzami, a także przed ośrodkiem zdrowia są bezpłatne
oraz w Gminie Jeżewo nie występują obiekty szpitalne. W związku z powyższym postulat zmiany przepisów
prawa miejscowego tak aby miejsca publiczne, tj. parkingi przed Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami
były bezpłatne Komisja uznaje za bezzasadną.
Odnośnie postulatów w punktach od 2 do 9 petycji, te postulaty dotyczą zmian przepisów rangi ustawowej,
które nie mieszczą się one w kompetencji Rady Gminy Jeżewo zgodnie z art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. W związku z powyższym przedstawione postulaty Komisja rekomenduje Wysokiej Radzie, aby
niezwłocznie została przekazana petycja do podmiotów właściwych, tj. do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
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