
                                                        
UCHWAŁA NR  XIV/102/20 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

z dnia 10 lutego 2020 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa. 
 

 
Na podstawie  art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 6 ust. 2 , art. 9 ust. 2  
i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)                
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.  Po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 28 listopada 2019 r. przez Panią Renatę 
Sutor „w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego”,  
postanawia się: 
1) odmówić jej uwzględnienia w części dotyczącej bezpłatnych miejsc parkingowych przed 

kościołami, cmentarzami i szpitalami (punkt 1 petycji); 
2) przekazać petycję do rozpatrzenia podmiotom właściwym: 

a) w części dotyczącej zawyżanych cen produktów żywnościowych w placówkach 
handlowych zlokalizowanych w szpitalach (punkt 1 petycji) – Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

b) w części dotyczącej wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych oraz zmian przepisów 
prawa materialnego i proceduralnego rangi ustawowej (punkt 2- 11 petycji) – Kancelarii 
Sejmu RP, Kancelarii Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 

-  z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Cielądz do zawiadomienia  
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

              PRZEWODNICZĄCA 
 RADY GMINY  

 
                        Małgorzata Rosa 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  
do Uchwały Nr XIV/102/20 

Rady Gminy Cielądz 
z dnia 10 lutego 2020 r. 

Uzasadnienie 
Pani Renata Sutor skierowała w dniu 28 listopada 2019 r. drogą mailową do Gminy 

Cielądz petycję „w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego” . 
Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz przekazała niniejszą petycję do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy, celem przeprowadzenia jej analizy i zaopiniowania. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2020 r. zapoznała 

się ze złożoną przez Panią Renatę Sutor petycją i działając na podstawie § 77 ust. 3  Statutu 
Gminy Cielądz, sporządziła opinię, w której: 
1) w zakresie części petycji dotyczącej bezpłatnych miejsc parkingowych przed kościołami, 

cmentarzami i szpitalami uznała petycję za niepodlegającą uwzględnieniu z uwagi na fakt, 
że wszystkie miejsca parkingowe zlokalizowane przed kościołami, cmentarzami                           
i budynkami użyteczności publicznej na terenie gminy Cielądz są bezpłatne                             
i ogólnodostępne, a na terenie gminy nie ma szpitali (punkt 1 petycji);  

2) w zakresie części petycji dotyczącej zawyżanych cen produktów żywnościowych                      
w placówkach handlowych zlokalizowanych w szpitalach (punkt 1 petycji) stwierdza, że  
rada gminy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji, gdyż nie mieści się ona                
w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji i wnosi o przekazanie petycji w tej części, 
zgodnie z sugestią wnoszącego, do podmiotu właściwego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) 
centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji                       
i konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

3) w zakresie części petycji dotyczącej wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych oraz 
zmian przepisów prawa materialnego i proceduralnego rangi ustawowej (prawo 
podatkowe, cywilne, gospodarcze,  mediów, postępowanie cywilne i zbiórki publiczne) – 
punkt 2-11 petycji, stwierdza, że rada gminy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia 
petycji, gdyż nie mieści się ona w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji i wnosi                         
o przekazanie petycji w tej części, zgodnie z sugestią wnoszącego, do podmiotów 
właściwych. Zgodnie z art. 118 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. inicjatywa 
ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie 
Ministrów. 
Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Cielądz w pełni podziela 

stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia 
przedmiotowej petycji. W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały                         
o nieuwzględnieniu petycji w zakresie punktu 1, a w zakresie punktów 2-11 należy przekazać 
petycję do rozpatrzenia podmiotom właściwym.  

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
870) zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Cielądz do zawiadomienia wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia. Ponadto jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających 
rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego 
właściwości oraz przekazuje ją do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym 
równocześnie podmiot wnoszący petycję. 
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