UCHWAŁA NR XVI /117/ 20
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonych przez adwokat Renatę Sutor
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uznaje się, że petycje adwokat Renaty Sutor złożone w dniach 27 listopada 2019r.
oraz 6 grudnia 2019 r. w zakresie dotyczącym żądania zmiany przepisów prawa miejscowego
oraz poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski nie zasługują

na uwzględnienie.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej we Włoszczowie do zawiadomienia
wnoszącego petycje o sposobie ich załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie
W dniach 27 listopada oraz 6 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej wpłynęły dwie petycje
złożone przez Panią Renatę Sutor – adwokat w interesie publiczny, w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego oraz poparcie w formie uchwały petycji skierowanej przez
wnoszącą do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa
na Króla Polski.
Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał przedmiotowe petycje do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji celem analizy petycji i przygotowania stanowiska dla Rady Miejskiej,
zgodnie z § 61 Statutu Gminy Włoszczowa, przy czym petycja z dnia 27 listopada tylko
w zakresie pkt 1, w pozostałym zakresie (pkt 2-9) petycja została przekazana do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Nr XIV/101/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji.
W punkcie 1 petycji z dnia 27 listopada 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.
W punkcie 1 petycji z dnia 6 grudnia wnosząca zwróciła się o zmianę przepisów prawa
miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować
oraz aby przed sądami, gminami, starostwami, urzędami skarbowymi i innymi urzędami
publicznymi były parkingi bezpłatne.
W punkcie 2 petycji z dnia 6 grudnia wnosząca zwróciła się o poparcie w formie uchwały
petycji skierowanej przez wnoszącą do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej
Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Po dokonanej analizy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła następujące stanowisko:
W związku z tym, że na terenie Gminy Włoszczowa wszystkie parkingi przed wymienionymi
w petycji budynkami, jednostkami czy instytucjami są bezpłatne, w mieście Włoszczowa do
chwili obecnej nie wprowadzono strefy płatnego parkowania, a parkingi miejskie również są
bezpłatne –nie ma podstaw do podejmowania w tym zakresie uchwały.
W części dotyczącej cen w sklepach na terenie szpitali należy podkreślić, iż organem
założycielskim dla Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II jest Powiat Włoszczowski. Ponadto
w gospodarce rynkowej ceny ustalane są na zasadzie podaży i popytu, a produkty sprzedawane
w sklepach na terenie szpitali, nie należą do gamy produktów, których cenę ktokolwiek może
regulować. Podjęcie uchwały w tym zakresie nie należy do kompetencji Rady Miejskiej.
Nie zasadne jest podejmowanie uchwały popierającej petycję do Konferencji Episkopatu Polski
o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Wnioskowane działanie nie mieści się w zakresie kompetencji organów gminy. Zgodnie z art.
2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie podjęcia działania
mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Biorąc pod uwagę powyższe komisja rekomendowała uznanie iż petycje nie zasługują na
uwzględnienie.

