
UCHWAŁA NR X/81/2019 

RADY GMINY  KLUCZEWSKO 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 R. 

 

w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada 2019 roku oraz 

przekazania petycji w pozostałej części według właściwości  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6 ust.  1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U. z 2018 r. poz.870) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje petycję z dnia 18.11.2019 r. w zakresie pkt 1 dotyczącego wprowadzenia na terenie 

Gminy Kluczewsko  nieodpłatnych miejsc publicznych służących jako parkingi za niezasadną.  

§ 2. Uznaje się Radę Gminy Kluczewsko za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 

18.11.2019 r. w zakresie pkt 2-9 petycji dotyczącego zmiany prawa podatkowego, prawa 

cywilnego, prawa gospodarczego, prawa prasowego, postępowania cywilnego, ustawy o 

zasadach zbiórek publicznych i przekazuje petycję w tej części Sejmowi jako organowi 

właściwemu.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 
 

do uchwały Nr X/81/2019 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 30 grudnia 2019 roku  w 

sprawie częściowego rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada 2019 roku oraz przekazania 

petycji w pozostałej części według właściwości 

W dniu 18 listopada 2019 r. do Rady Gminy Kluczewsko wpłynęła petycja  w interesie 

publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa podatkowego, prawa cywilnego, prawa 

gospodarczego, prawa prasowego, postępowania cywilnego oraz ustawy o zasadach zbiórek 

publicznych. Ponadto w petycji w pkt 1 wnioskodawczyni wniosła o zmianę przepisów prawa 

miejscowego obowiązującego na terenie Gminy Kluczewsko w taki sposób, aby miejsca 

publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami 

były nieodpłatne oraz by we wszystkich szpitalach na terenie Gminy Kluczewsko ceny 

sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących 

w zwykłych sklepach.  

Odnosząc się do przedmiotowej petycji w zakresie pkt 1) tj. w zakresie wprowadzenia 

na terenie gminy Kluczewsko nieodpłatnych miejsc parkowania petycję uznaje się za 

niezasadną. Miejsca parkowania służące do użytku publicznego przed Kościołem i cmentarzem 

na terenie Gminy Kluczewsko nie są miejscami płatnego parkowania. Z kolei w odniesieniu do 

pkt 1) petycji w części dotyczącej cen produktów żywnościowych w szpitalu, należy wskazać, 

iż na terenie Gminy Kluczewsko brak jest tego rodzaju podmiotu leczniczego. 

W pkt 2-9 petycji wnioskodawczyni wniosła o zmianę przepisów w zakresie prawa 

podatkowego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa prasowego, postępowania 

cywilnego, ustawy o zasadach zbiórek publicznych. Kwestie, o uregulowanie których wnosi 

wnioskodawczyni, wiążą się z ewentualną zmianą przepisów ustaw.  

Zgodnie z art. 119 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm rozpatruje projekty 

ustaw. Ponieważ petycja dotyczy wprowadzenia zmian w obowiązujących ustawach, dlatego 

też w tym zakresie winna zostać rozpatrzona przez Sejm.  

Zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach jeżeli 

petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji 

rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie  

później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do pozostałych właściwych 

podmiotów,  zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.  

W świetle powołanych przepisów Rada Gminy Kluczewsko uprawniona była wyłącznie 

do rozpoznania petycji w zakresie nieodpłatnych miejsc parkingowych, co uczyniła w § 1 

uchwały, natomiast w pozostałym zakresie uznając swoją niewłaściwość Rada Gminy 

Kluczewsko przekazuje petycję do rozpoznania organowi właściwemu tj. Sejmowi. 
 


