
UCHWAŁA NR XIV/126/19
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 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 ze zm.1)) oraz art. 6 ust. 2, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Grodkowie i po uwzględnieniu jej stanowiska:

1) w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, aby miejsca publiczne służące jako parkingi były 
bezpłatne  – uznaje się petycję adwokat Renaty Sutor za bezzasadną, z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

2) w zakresie pozostałych elementów petycji, uznaje się je za niewłaściwe do rozpatrzenia i przekazuje się 
petycję według właściwości do Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Radzie Ministrów - podmiotów posiadających ustawową inicjatywę 
ustawodawczą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

1) Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.
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Załącznik do uchwały Nr XIV/126/19

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 grudnia 2019 roku Pani Renata Sutor wniosła do tutejszego urzędu petycję w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego w której postuluje o zmianę przepisów prawa 
według zagadnień wyszczególnionych w punktach od Nr 1 do  Nr 9.

Następnie pismem z dnia 2 grudnia 2019 roku Pani Renata Sutor wniosła następną petycję, w której od 
punktu Nr 1 do Nr 9 przedstawiła te same postulaty, co w petycji  z dnia 18 grudnia 2019 roku, natomiast 
uzupełniła o dodatkowe elementy zawarte w punkcie od Nr 10 do Nr 11.

Petycja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

W dniu 27 listopada 2019 roku Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócił się do 
burmistrza o udzielenie na piśmie informacji w przedmiotowej sprawie oraz stanowiska dotyczącego 
prawnych, finansowych i organizacyjnych możliwości i skutków realizacji żądania podniesionego w petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu odbytym w dniu 11 grudnia 2019 roku badając 
petycję zapoznała się z wyjaśnieniem pisemnym oraz wysłuchała wyjaśnień złożonych przez Sekretarza 
Gminy oraz radcy prawnego tutejszego urzędu i stwierdziła, co następuje:

1) odnośnie punktu 1, w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, aby miejsca publiczne służące jako 
parkingi były bezpłatne, Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała petycję w tym zakresie za niezasadną, 
ponieważ wszystkie parkingi znajdujące się na terenie Gminy Grodków były i są nadal bezpłatne. W dniu 
30 listopada 2016 roku na sesji Rady Miejskiej w Grodkowie została podjęta uchwała Nr XXI/192/16 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta 
Grodkowa.

2) w zakresie pozostałych elementów petycji, uznano za niewłaściwą do rozpatrzenia i postanowiono 
przekazać według właściwości do Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów.

W świetle powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła wystąpić z wnioskiem do 
Rady Miejskiej w Grodkowie o uznanie petycji według przestawionego stanowiska komisji.

Rada Miejska podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stwierdza, że podjęcie 
uchwały zgodnie ze stanowiksiem komisji jest zasadne.
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