
UCHWAŁA NR XXI/226/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 
i przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.1)), oraz art. 6 ust. 2, art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (t. j.Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W związku z petycją z dnia 18 listopada 2019 r.: 

1) w zakresie punktu 1 petycji, dotyczącego postulatu zmiany przepisów prawa miejscowego, Rada Miejska 
w Staszowie postanawia nie uwzględnić petycji; 

2) w zakresie pozostałych punktów petycji, dotyczących postulatów zmiany przepisów prawa, Rada Miejska 
w Staszowie postanawia uznać się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji w tym zakresie 
i przekazać ją zgodnie z właściwością.

§ 2. 

1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

2.  Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie do przekazania petycji, o której mowa 
w § 1 zgodnie z właściwością.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) zmiany: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/226/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 25 lutego 2020 r.

W dniu 27 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej w Staszowie wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, w której podmiot wnoszący petycję 
postulował o wyznaczenie na terenie gminy miejsc publicznych – nieodpłatnych, służących jako parkingi 
przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami oraz by w szpitalach ceny sprzedawanych produktów 
żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach, a także zmianę 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego – cywilnego, gospodarczego, podatkowego, mediów 
i zbiórek publicznych. Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 22 listopada 2019, znak: 
PNK.III.1411.56.2019. przekazał Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Staszowie w/w petycję w zakresie 
punktu pierwszego dot. zmiany przepisów prawa miejscowego, celem załatwienia zgodnie z właściwością. 
Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji i dokonaniu jej wnikliwej analizy Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie ustaliła, co następuje: 
1. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - w tej części petycję należy uznać za 
bezprzedmiotową, ponieważ na terenie Miasta i Gminy Staszów nie została wprowadzona strefy płatnego 
parkowania w rozumieniu art. 13b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2068 z późn. zm.), tym samym na mocy ogólnie obowiązujących przepisów parkingi i miejsca 
parkingowe w miejscach dozwolonych są bezpłatne. 
2. w zakresie zmian przepisów prawa - zauważa się, że petycja dotyczy postulowanych zmian w szerokim 
zakresie prawa powszechnego, uchwalanego przez władzę ustawodawczą, którą w Rzeczypospolitej Polskiej 
sprawuje Sejm i Senat (art. 95 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), przedmiotowo i funkcjonalnie 
wykraczającego poza kompetencje przyznane gminie na mocy ustawy o samorządzie gminnym. 
W związku z powyższym, postulat dotyczący zmiany przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) należy przekazać do kancelarii Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Miejska w Staszowie w pełni podziela stanowisko Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. Mając powyższe na 
uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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