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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XVII.  .2020 

RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2019 r.,poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. 
(Dz.Uz 2018r. poz. 870) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpoznaniu petycji wniesionej w dniu 28.11.2019 dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego Rada Miejska w Ujeździe uznaje się za właściwą do jej rozpatrzenia w części tj. 
w zakresie pkt 1, natomiast w pozostałych jej punktach tj. pkt 2-11 uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia 
i przekazuje petycję w tym zakresie do Sejmu, Senatu i Prezydenta RP jako pozostałych właściwych podmiotów. 

2. Po rozpatrzeniu przedmiotowej petycji w zakresie pkt. 1 Rada Miejska w Ujeździe uznaje petycję za 
nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji. Uzasadnienie dotyczące sposobu 
jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do przekazania części petycji w zakresie 
pkt 2-11 zgodnie z właściwością, poinformowania osoby wnoszącej petycję o tym fakcie i o sposobie jej załatwienia 
w zakresie rozpatrywanym przez Radę Miejską w Ujeździe. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Cichoń 
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Załącznik do uchwały Nr XVII.  .2020 

Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 
1309, 1571, 1696, 1815) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; 
wnioski oraz petycji składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisje skarg, wniosków i petycji. 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej dnia 29 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej w Ujeździe wpłynęła 
petycja adw. Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego. 

Na podstawie § 87 ust.1 i 2 Statutu Gminy Ujazd stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX.305.2018 Rady 
Miejskiej w Ujeździe z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Ujeździe skierował petycję pismem do Przewodniczącej Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w zakresie opracowania stanowiska w tej sprawie. Dnia 27 stycznia 2020 roku przedmiotowa 
Komisja zapoznała się z treścią petycji. 

Następnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła w dniu 17 lutego 2020 r. kolejne posiedzenie podczas 
którego opracowała swoje stanowisko. Po analizie petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdzała, że 
Rada Miejska w Ujeździe jest właściwa do rozpatrzenia złożonej petycji tylko w części tj. w zakresie pkt 1, 
natomiast w pozostałych jej pkt tj. 2-11 nie jest organem właściwym do ich rozpatrzenia. W związku z tym 
zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o petycjach Rada Miejska w Ujeździe zobowiązana jest przekazać petycję w wyżej 
wymienionym zakresie do podmiotów właściwych do rozpatrzenia petycji tj. Sejm RP, Senat RP i Prezydenta 
RP. 

Odnosząc się do pkt 1 złożonej petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego, aby we wszystkich 
Gminach, Powiatach i Województwach w Polsce miejsca publiczne służące jako parking przed wszystkimi 
Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami był nieodpłatne Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w Ujeździe uznała 
za bezzasadne, gdyż w Gminie Ujazd nie obowiązują przepisy miejscowe dotyczące pobierania opłat za parkingi 
przed kościołami i cmentarzami. 

Natomiast odnosząc się o postulatu, aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów 
żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych cenach informuję, że na terenie 
Gminy Ujazd nie funkcjonuje szpital. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Ujeździe po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w zakresie pkt. 1 petycję uznała petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym 
samym nie uwzględnia petycji, a w zakresie pkt 2-11 uznała się za niewłaściwą do jej rozpatrzenia i postanowiła 
o przekazaniu tej części petycji do Sejmu RP, Senatu RP i Prezydenta RP. 


