
UCHWAŁA NR XVIII/94/2020
RADY GMINY PIONKI

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie: rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019r. w części dotyczącej zmiany 
przepisów prawa miejscowego określonych w punkcie 1 petycji.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019. 
506 ze zm.), art.9 ust.2 ustawy  dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U.2018.870) oraz po rozpatrzeniu stanowiska 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji Pani Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019r. w części dotyczącej zmiany 
przepisów prawa miejscowego poprzez udostępnienie miejsc publicznych służących jako parkingi przed 
wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami w sposób nieodpłatny - uznaje się petycję za bezzasadną. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2.  Zawiadomić podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 
o petycjach.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Dariusz Gonciarz
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/94/2020

Rady Gminy Pionki

z dnia 10 lutego 2020 r.

Plik dostępny w sekcji 'Pliki'

załącznik do uchwały
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        Załącznik 

        do uchwały nr XVIII/94/ 2020 

        Rady Gminy Pionki 

        z dnia 10 lutego 2020 r. 

  

Uzasadnienie 

 

 W dniu 2 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy Pionki petycja Pani Renaty Sutor,                 

w której postulowała o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa 

miejscowego. Przedmiotowa petycja została złożona w interesie publicznym. 

 Na sesji Rady Gminy Pionki w dniu 16 grudnia 2019 r. została podjęta uchwała organu 

stanowiącego, na mocy której petycję w zakresie pkt 1 przekazano do Komisji Skargi, 

Wniosków  i Petycji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i wydania opinii. 

W pozostałym zakresie petycja została przekazana do właściwego podmiotu. 

 Wnosząca petycję postulowała w jej punkcie pierwszym o zmianę przepisów prawa 

miejscowego  w ten sposób, by udostępnić miejsca publiczne służące jako parkingi przed 

wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami w sposób nieodpłatny. 

 Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Komisję Skarg, Wniosków                     

i Petycji, w tym zasięgnięcia stosownych informacji od organu wykonawczego – Wójta Gminy 

Pionki, ustalono, iż na terenie Gminy Pionki miejsca publiczne służące jako parkingi przy 

kościołach i cmentarzach są bezpłatne. Natomiast brak jest w obszarze administracyjnym 

Gminy Pionki szpitala. 

 Rada Gminy Pionki, mając na uwadze powyższe ustalenia – uznaje, iż postulat zawarty              

w petycji w aktualnym stanie faktycznym pozostaje bezprzedmiotowy, a tym samym petycję 

należy potraktować jako bezzasadną. 
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