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UCHWAŁA NR 116/XI/19
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) oraz art. 18
ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571,
1696 i 1815) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozpoznaje się petycję w punkcie 1 uznając ją za bezzasadną.
§ 2. W pozostałym zakresie tj. w punktach od 2 do 11 postanawia się petycję przekazać według
właściwości do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy poprzez przesłanie podmiotowi
wnoszącemu petycję uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach adresatem petycji w znaczeniu formalnym jest
każdy podmiot, do którego zostało skierowane pismo będące petycją (art. 4 ust. 2 pkt 3). Adresat petycji
może, lecz nie musi być podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia (art. 6 ust. 1).
Podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jako podmiot, w zakresie zadań lub kompetencji, którego
mieści się żądanie (przedmiot) petycji.
Wniesienie petycji nakłada na adresata obowiązek zbadania swojej właściwości. Celem uregulowania
zawartego w art. 6 jest skorelowanie treści przedmiotu (żądania) petycji z zakresem właściwości
miejscowej oraz rzeczowej adresata, wynikającej z powierzonych mu zadań lub kompetencji (art. 2 ust. 3).
Badanie właściwości, o których mowa w przepisie art. 6 ust. 1, polega na ustaleniu, czy zakres zadań lub
kompetencji przypisanych adresatowi na podstawie ustawy )właściwość ustawowa) albo przekazania
(właściwość delegacyjna) obejmuje sprawy będące przedmiotem petycji. Tylko wtedy, jeśli przedmiot
petycji mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata, jest on podmiotem właściwym do rozpatrzenia
petycji (art. 7 ust. 2).
Postulat zmiany wymienionych w petycji przepisów prawa nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji
Rady Gminy Stara Biała.
Zgodnie z art. 118 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - inicjatywa ustawodawcza
przysługuje posłom, Senatorom, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów oraz grupie co
najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.
W zakresie zmian przepisów zawartych w aktach podustawowych właściwy jest minister kierujący
danym działem administracji publicznej.
W punkcie 1. petycji autor postuluje o zmianę przepisów prawa miejscowego, które co do zasady jest
tworzone przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, a zatem dotyczy kompetencji Rady
Gminy Stara Biała.
W tym zakresie jednak, petycję należy uznać za bezzasadną, gdyż pobieranie opłat za korzystanie
z parkingu przy kościołach i cmentarzach pozostają w gestii administratora tych obiektów.
Ponadto w gminie Stara Biała nie jest zlokalizowany żaden szpital.
Mając na względzie powyższe, podjęcie uchwały jest konieczne oraz w pełni uzasadnione pod względem
faktycznym i prawnym.
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