
UCHWAŁA NR XVII/95/2020 
RADY GMINY ŻELECHLINEK 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się petycję złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, 
wniesioną w dniu 29 listopada 2019 r., za bezprzedmiotową z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Żelechlinek do zawiadomienia podmiotu wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, a także zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelechlinek 

 
 

Piotr Mikinka 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) rada gminy rozpatruje skargi na
działalność wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli;
w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Stosownie do treści
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja złożona do
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

W dniu 29 listopada 2019 r. do Rady Gminy Żelechlinek wpłynęła petycja złożona
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Gminy
Żelechlinek przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem ustosunkowania
się do postulatów w niej zawartych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, stosownie do zapisów Regulaminu Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji stanowiącego załącznik nr 7 do Statutu Gminy Żelechlinek przyjętego Uchwałą Nr V/29/2003
Rady Gminy Żelechlinek z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechlinek (Dz.
Urz. Woj. Łódzk. z 2003 r. Nr 137, poz. 1371 z późn. zm.), na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2020 r.
dokonała analizy petycji w zakresie dotyczącym zmiany przepisów prawa miejscowego. W pozostałym
zakresie, ze względu na treść petycji – zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa – komisja
uznała, że Rada Gminy Żelechlinek nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji, wobec czego Przewodniczący
Rady Gminy przekazał petycję w ww. zakresie do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 lutego 2020 r. przeprowadziła analizę petycji
w przedmiocie zmiany prawa miejscowego i podjęła czynności wyjaśniające. Komisja stwierdziła, co
następuje:

W pkt 1 petycji wnosząca zwróciła się o zmianę przepisów prawa miejscowego we wszystkich Gminach,
Powiatach i Województwach w Polsce w ten sposób, aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed
wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz aby we wszystkich szpitalach
ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących
w zwykłych sklepach.

Po dokonanej analizie komisja stwierdza, że na terenie Gminy Żelechlinek występują liczne miejsca
parkingowe, w tym też w sąsiedztwie kościoła i cmentarza, natomiast są to miejsca bezpłatne i nie pobiera
się opłaty za postój na ich terenie. Ponadto na terenie Gminy Żelechlinek nie występują szpitale, w tym
zakresie nie ma podstawy do rozpatrywania tej kwestii
w przedmiocie odpłatności za parking, a co więcej z uwagi na to, że brak jest szpitali nie sposób regulować
kwestii cen detalicznych sprzedawanej żywności w tych obiektach i nie ma możliwości podjęcia stanowiska
oraz jakiejkolwiek interwencji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wypracowała stanowisko, aby uznać petycję za bezprzedmiotową.
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