
UCHWAŁA NR XVIII/169/20
RADY GMINY BRANICE

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 1 z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2018r. poz 870) 
Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się petycję z dnia 4.12.2019r. do Kancelarii Sejmu i  Senatu RP zgodnie z właściwością.

§ 2. Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o przekazaniu petycji według właściwości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Branice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice

Bogusława Dyląg
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UZASADNIENIE

W dniu 31.12.2019r. do Rady Gminy Branice wpłynęła petycja zawierająca 29 punktów w

zakresie zmian dotyczących przepisów podatkowych, prawa gospodarczego oraz podatkowego. Zawierała 1

punkt dotyczący zmian w prawie miejscowym, polegających na zagwarantowaniu bezpłatności parkingów

przed kościołami, szpitalami i cmentarzami oraz stosowania w sklepach znajdujących się w szpitalach cen

obowiązujących w zwykłych sklepach. Pozostałe punkty odnosiły się do obowiązujących ustaw a w jednym

przypadku postulują wydanie rozporządzenia.

W dniu 9.01.2020r. Przewodnicząca Rady Gminy Branice przekazała w/w petycję do Komisji Skarg,

Wniosków i Petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie w dniu 13.01.2020r. na którym dokonała

analizy przedmiotowej petycji. Ustaliła, iż petycja zawiera 29 punktów z czego tylko pkt. nr 1 dotyczy

prawa miejscowego natomiast pozostałe już nie.

W tym stanie faktycznym i prawnym komisja ustaliła:

- pkt. 1 petycji, jakkolwiek formalnie dotyczy prawa miejscowego wymaga dla swej skuteczności

wprowadzenia postulowanych zmian w drodze interwencji ustawodawcy; kompetencje Gminy do

wydawania aktów prawa miejscowego ograniczają się bowiem zgodnie z art. 40 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o

samorządzie gminnym do wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, organizacji urzędów i

instytucji gminnych, zasad zarządu mieniem gminy i zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i

urządzeń użyteczności publicznej, a także w sytuacji gdy jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia

obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego; nie może ona zatem

zagwarantować w szczególności bezpłatnego parkingu na terenach prywatnych czy w szpitalach, które nie

są prowadzone przez Gminę Branice,

- pkt. 2-29 dotyczy zmian w obowiązujących przepisach rangi ustawowej, do czego Rada Gminy Branice

nie ma kompetencji, stąd petycję w tym zakresie należy przekazać zgodnie z właściwością.

Dlatego też Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o przyjęcie przedmiotowej uchwały.
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