
UCHWAŁA 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 3 marca 2020 r. 

 NR XIII/110/2020 

w sprawie  rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada 
Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. Rozpatrując petycję z dnia 6 grudnia 2019 r. złożoną w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego udziela się następującej odpowiedzi: 

1. Postulat petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsca, gdzie 
można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - Rada Gminy informuje, iż w Gminie 
Stanisławów wszystkie parkingi są bezpłatne. 

2. Postulat petycji w zakresie poparcia w formie uchwały skierowanej do konfederacji episkopatu polski 
petycji o dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na króla polski - Rada Gminy informuje, że tak 
określony przedmiot petycji nie mieści się w katalogu zadań własnych Gminy, wskazanych w art. 7 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dodatkowo, w ocenie adresata petycji, nie istnieje organ 
administracji publicznej, który byłby właściwym do rozpatrzenia petycji i któremu należałoby przekazać 
petycję zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach. Dlatego też w tym zakresie petycji nie może zostać nadany dalszy 
bieg. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o jej rozpatrzeniu oraz do prowadzenia korespondencji w sprawie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2019 r. wpłynęła do Rady Gminy Stanisławów petycja z dnia 6 grudnia 2019 r.

w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa miejscowego. Petycja została skierowana przez

Przewodniczącego Rady Gminy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i została omówiona na posiedzeniu

w dniu 14 stycznia 2020 r. Członkowie komisji zarekomendowali rozpatrzenie petycji w następującej

formie: pierwszy postulat petycji dotyczył utworzenia w każdej Gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie

zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny -

zgodnie ze stanem faktycznym komisja zarekomendowała poinformowanie adresata petycji o tym, iż w

Gminie Stanisławów wszystkie parkingi są bezpłatne. Drugi postulat petycji dotyczył udzielenia poparcia w

formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu

Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, Komisja uznała, że zgodnie z art. 7

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym powyższy postulat petycji nie mieści się w katalogu

zadań własnych Gminy. Ponadto, w ocenie Komisji, nie istnieje organ administracji publicznej, który byłby

właściwym do rozpatrzenia petycji i któremu należałoby przekazać petycję zgodnie z art. 6 ustawy o

petycjach. W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji jest zasadne.
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