
UCHWAŁA NR XVIII/217/20
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej uchwałą Nr 2/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w sprawie 
petycji Pani Renaty Sutor z dnia 04 grudnia 2019r.

Na podstawie art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 
z późn.zm.) oraz § 58 ust. 1 pkt 3 oraz § 60 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Bierutów (Dz.U. z 2018r., poz. 5204), 
Rada Miejska w Bierutowie, uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się opinię przyjętą uchwałą Nr 2/2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji 
Pani Renaty Sutor z dnia 04 grudnia 2019r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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Załącznik do uchwały nr XVIII/217/20 

Rady Miejskiej w Bierutowie 

z dnia 30 stycznia 2020r. 

 

UCHWAŁA NR 2/2019 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie petycji Pani Renaty 

Sutor z dnia 04 grudnia 2019r. 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., 

poz. 506 z późn. zm.) oraz § 58 ust. 1 pkt. 3 oraz § 60 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Bierutów (Dz. 

Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 5204) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Bierutowie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, uchwala co następuje: 

§ 1.  Wnoszona w petycji zmiana przepisów prawa miejscowego, dotycząca wprowadzenia 

nieodpłatnego korzystania z parkingów przy kościołach, cmentarzach i szpitalach nie ma uzasadnienia, 

ponieważ w Mieście i Gminie Bierutów nie wprowadzono odpłatności za miejsca parkingowe.  

§ 2.  Co do punktów od 2 – 24 przedmiotowej petycji, Komisja uznaje się niewłaściwą do ich 

rozpatrzenia. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.  

Uzasadnienie 

W dniu 05 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor, z dnia 04.12.2019 

r. w sprawie wprowadzenia zmian przepisów prawa miejscowego. Na posiedzeniu komisji w dniu 

30.12.2019 r. przeanalizowano treść petycji. Komisja ustaliła, że proponowana zmiana prawa 

miejscowego dotyczy jedynie punktu pierwszego petycji. W związku z tym, iż w Mieście i Gminie 

Bierutów nie ma szpitali, a wszystkie miejsca parkingowe są zwolnione z jakichkolwiek opłat, 

wprowadzenie proponowanych zmian jest niezasadne. W pozostałych punktach komisja nie jest 

właściwa do ich rozpatrzenia.  

Zgodnie z art. 6 ustawy o Petycjach z dnia 11 lipca 2014, adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej 

rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, 

do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot 

wnoszący petycję. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne 

podmioty, adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją 

niezwłocznie do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot 

wnoszący petycję. 

Mając powyższe na uwadze, podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji w pkt. 8 jest Krajowa 

Rada Radiofonii i Telewizji. Podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji w pkt. 10 jest 

Ministerstwo Cyfryzacji. W przypadku pozostałych punktów właściwym podmiotem jest Parlament 

RP. W tej sytuacji z cytowanym wyżej przepisem, petycja zostanie przekazana do właściwych 

podmiotów, zawiadamiając równocześnie Panią Renatę Sutor.  

 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

  Łukasz Zmarzły 
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