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Projekt 
 
z dnia  6 lutego 2020 r. 
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 (Dz.U. 
z 2019 r.,poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U z 2018r. 
poz. 870) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 6 grudnia 2019 r. dotyczącej interesu publicznego w zakresie 
przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski Rada 
Miejska w Ujeździe ze względu na brak takiego zadania w katalogu zadań Gminy uznaje petycje 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 poinformowania osoby wnoszącej 
petycję o sposobie jej załatwienia.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Cichoń 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII.  .2020 

Rady Miejskiej w Ujeździe 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

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. 

Do Rady Miejskiej w Ujeździe w dniu 6 grudnia 2019r. wpłynęła petycja adw. Renaty Sutor złożona 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów 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. 

Odnosząc się do pkt 1 złożonej petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie 
w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem 
drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w Ujeździe uznała za 
bezzasadne, gdyż w Gminie Ujazd brak jest miejsc parkingowych oznaczonych jako płatne co oznacza, iż 
wszystkie takie miejsca z założenia są bezpłatne. Ponadto Komisja stwierdza, że wobec powyższego bezcelowym 
byłoby oznaczenie takich miejsc - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny, wygenerowałoby to 
jedynie koszty dla budżetu Gminy Ujazd. 

Odnosząc się do pkt. 2 złożonej petycji, w którym składająca petycję wnioskuje o poparcie w formie uchwały 
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji z dnia 27 listopada 2019r. wysłanej do Konferencji 
Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji stwierdziła, że poparcie wniosku petycji w ww. zakresie przez Radę Miejską w Ujeździe jest 
nieuzasadnione. Treść petycji w pkt 2 nie mieści się w katalogu zadań Gminy. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Ujeździe po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia 
petycji. 


