
UCHWAŁA NR XXI/129/2020
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Na podstawie art. 18b  ustawy  z dnia  5 czerwca  1998 r.  o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U.  z 2019

poz. 506 z późn.zm) i art.6 ust.1 i 2, art. 9 ust. 2  oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach 
(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 870) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Petycję z dnia 25 listopada dotyczącą zmiany przepisów prawa miejscowego uznaje się za bezprzedmiotową 
w zakresie punktu 1 petycji.

2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

3. W zakresie punktów 2-9 petycję przekazuje się podmiotom właściwym do jej rozpatrzenia.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wiślicy jednocześnie zobowiązuje się 
Przewodniczącego do zawiadomienia podmiotu składającego petycję o sposobie załatwienia petycji w zakresie 
punktu 1, do przekazana petycji do podmiotów właściwych do jej rozpatrzenia w zakresie punktów 2-9, oraz do 
zawiadomienia o tym podmiot składający petycję.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dnem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2019 roku do Urzędu Miasta wpłynęła petycja z dnia 18 listopada 2019 roku,
zatytułowana „PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego”,
skierowana do Rady Miejskiej, w której podmiot wnoszący petycję postulował w punkcie 1 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 aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie
przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach.
Natomiast w punktach 2-9 podmiot wnoszący petycję postulował o zmianę przepisów prawa powszechnie
obowiązującego na terenie całego kraju, w tym m.in. prawa podatkowego, cywilnego, gospodarczego.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wiślicy na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2020
roku rozpoznała przedmiotową petycję i przedstawiła Radzie Gminy projekt niniejszej uchwały wraz z
uzasadnieniem. Komisja Skarg Wniosków i Petycji stwierdziła, co następuje:

Rada Miejska w Wiślicy jest podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jedynie w zakresie
punktu 1, dotyczącego postulowanych zmian przepisów prawa miejscowego. Natomiast w pozostałym
zakresie, dotyczącym postulowanych zmian prawa powszechnie obowiązującego na terenie całego kraju,
podmiotami właściwymi do rozpatrzenia petycji są podmioty posiadające inicjatywę ustawodawczą, wobec
czego petycję w tym zakresie należało - zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o petycjach - przekazać do
tych podmiotów.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach 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.
Natomiast jak stanowi art. 6 ust. 2 ustawy o petycjach, 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.
W zakresie punktu 1 petycji, tj. w zakresie, w jakim Rada Miejska w Wiślicy jest podmiotem właściwym do
jej rozpatrzenia, podaje się, co następuje:
Gmina Wiślica nie posiada stref płatnego parkowania. Wszystkie znajdujące się na terenie gminy miejsca
parkingowe są bezpłatne a ich oznakowanie nie jest konieczne, ponieważ wiązałoby się to z dodatkowymi
kosztami, co znacznie obciążałoby budżetu gminy.
Z powyższych względów Rada Miejska w Wiślicy uznaje petycję w zakresie punktu 1 za bezprzedmiotową.
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