
UCHWAŁA NR XII.99.2020
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 06 grudnia 2019 r.

Na podstawie art.18 b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz 
506 z późn. zm.) oraz art.6 i art 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz.870) Rada 
Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z „Petycją w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego" 
Rada Gminy Domaszowice uznaje petycję za bezzasadną w części dotyczącej zmiany przepisów prawa 
miejscowego.

2. W części dotyczacej zmiany przepisów prawa miejscowego stanowionego przez inne jednostki samorządu 
terytorialnego uznaje się za organ niewłaściwy.

3. W części dotyczącej poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie 
pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski Rada Gminy Domaszowice uznaje petycję za zasadną.

4. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski
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Załącznik do uchwały Nr XII.99.2020

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 06 grudnia 2019 r. Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice otrzymał od Wójta Gminy 
Domaszowice pismem Nr SG.152.10.2019.AB petycję z dnia 06 grudnia 2019 r. Pani Renaty Sutor „w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego” Zgodnie ze Statutem Gminy Domaszowice petycja 
trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Domaszowice celem jej rozpatrzenia oraz 
przedstawienia Przewodniczącemu Rady Gminy opinii w sprawie, której petycja dotyczy.

Komisja na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2019 r. przeanalizowała treść petycji, uznając, że postulaty zawarte 
w punkcie 1 nie dotyczą gminy Domaszowice ponieważ na terenie gminy Domaszowice miejsca parkingowe są 
bezpłatne dlatego zbędne jest również wprowadzanie znaków drogowych z dopiskiem bezpłatny. Komisja 
wnioskuje w tym miejscu o nieuwzględnienie petycji ww. zakresie pkt. 1. Ponadto Komisja uznała, że dalsza część 
postulatów zawartych w punkcie 1, dotycząca bezpłatnych parkingów przed Sądami, Gminami, Starostwami, 
Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami publicznym podlega przekazaniu do podmiotu właściwego - zgodnie 
z dyspozycją art.6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Postulat zawarty w punkcie 2 petycji dotyczący poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji 
Episkopatu Polski, o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, Komisja opiniuje pozytywnie.

Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Domaszowice postanawia jak w §1 uchwały.
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