
UCHWAŁA NR XV/102/19
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 
1696 i 1815) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala, co następuje:

§ 1. Petycję z dnia 28 listopada 2019 r. (data wpływu 29.11.2019 r.) złożoną w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do 
poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie gminy Nowe Ostrowy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński
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Załącznik do uchwały Nr XV/102/19

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 23 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Nowe Ostrowy w sprawie złożonej petycji w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

W dniu 28 listopada 2019 r. (data rejestracji pisma w dzienniku korespondencji 29.11.2019 r.) na 
adres poczty mailowej sekretariatu Urzędu Gminy Nowe Ostrowy (sekretariat@noweostrowy.pl), 
wpłynęła petycja złożona w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
Petycja została złożona przez adw. Renatę Sutor.

W dniu 2 grudnia 2019 r. pismem OR.0004.14.2019 Przewodniczący Rady Gminy przekazał petycję 
do Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Nowe Ostrowy.

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji na którym 
rozpatrywano przedmiotową petycję. Komisja po dokonaniu analizy złożonej petycji stwierdziła, iż 
petycja w pkt 1 w części dotyczącej nie pobierania opłat parkingowych podlega rozpatrzeniu przez 
Radę Gminy Nowe Ostrowy natomiast petycja w pkt 1 w części odnoszącej się do cen sprzedawanych 
produktów żywnościowych w szpitalach oraz obejmującej pkt 2 - 11 należy przekazać wg właściwości 
do Sejmu RP zgodnie z art. 6. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
który stanowi o tym, że: 

1. 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.

2. 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.

Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2019 r. Komisja skarg, wniosków i petycji zapoznała się 
szczegółowo z treścią petycji. Wnosząca przedmiotowy dokument wnioskowała o zmianę przepisów 
prawa miejscowego w taki sposób, aby we wszystkich Gminach, Powiatach i Województwach 
w Polsce miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz 
szpitalami były nieodpłatne.

Odnosząc się do sytuacji w gminie Nowe Ostrowy należy wskazać, iż parkingi przed wszystkimi 
4 kościołami zlokalizowanymi na terenie naszego samorządu są bezpłatne. Osoby korzystające 
z terenów przeznaczonych do parkowania pojazdów przed cmentarzami również nie wnoszą żadnych 
opłat parkingowych.

Należy również wskazać, iż na terenie gminy Nowe Ostrowy nie znajduję się szpital, natomiast 
przed funkcjonującym Ośrodkiem Zdrowia wydzielone miejsca postoju pojazdów również są 
nieodpłatne.

Przytoczona sytuacja przez wnoszącą petycję nie znajduje odzwierciedlenia w przypadku gminy 
Nowe Ostrowy.

W związku z tym Rada Gminy nie ma podstaw do zmiany przepisów prawa miejscowego 
obowiązującego na terenie gminy Nowe Ostrowy w temacie pobierania odpłatności za korzystanie 
z parkingów przed Kościołami, cmentarzami i szpitalami.
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Należy również wskazać, iż petycja złożona przez Panią adw. Renatę Sutor w dniu 12 grudnia br. 
została przesłana zgodnie z właściwością do Kancelarii Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00 – 902 Warszawa, 
pismem nr OR.152.1.2019, które zostało również przekazane podmiotowi wnoszącemu petycję 
zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Stosownie do zapisu art. 8 ustawy o petycjach w dniu 3 grudnia 2019 r. pracownik biura rady gminy 
Nowe Ostrowy zamieścił na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Ostrowy, 
w zakładce „Petycje” plik z treścią dokumentu (dok. PDF) z dnia 28 listopada 2019 r.

Rada Gminy Nowe Ostrowy podczas obrad w dniu 23 grudnia 2019 roku została zapoznana 
szczegółowo z dokumentacją omawianej petycji. Rada Gminy Nowe Ostrowy uznała wypracowane 
stanowisko przez Komisję skarg, wniosków i petycji i postanawia uznać petycję za bezzasadną.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Nowe Ostrowy

Jacek Olesiński
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Uzasadnienie

W dniu 28 listopada 2019 r. na adres mailowy sekretariatu Urzędu Gminy Nowe Ostrowy
(sekretariat@noweostrowy.pl) wpłynęła petycja z dnia 28 listopada 2019 r. złożona w interesie
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycję rozpatruje Rada Gminy
w formie uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy
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Id: FF18ACD3-A4C0-40FF-A032-09CB8162204F. Podpisany Strona 1

mailto:sekretariat@noweostrowy.pl



