
UCHWAŁA NR XIII/117/2020
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 listopada 2019 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z „Petycją w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego” Rada Powiatu Częstochowskiego nie uwzględnia petycji w części dotyczącej zmiany przepisów 
prawa miejscowego.

§ 2. Postanawia się przekazać Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrzenia zgodnie 
z właściwością, petycję wniesioną w dniu 18 listopada 2019r., w zakresie zmian przepisów prawa 
podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów i zbiórek publicznych, tj. od punktu 2 do 9 petycji.

§ 3. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia wnoszącej petycję o sposobie 
rozpatrzenia petycji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Częstochowskiego

Andrzej Kubat
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Załącznik do uchwały Nr XIII/117/2020

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 6 lutego 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu 18 listopada 2019 roku do Rady Powiatu Częstochowskiego wpłynęła za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej petycja. W myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 
z 2018r. poz. 870), przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, 
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczącego się 
w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Postulat zmiany prawa miejscowego, dotyczący darmowych parkingów pod kościołami, cmentarzami 
oraz szpitalami oraz za wysokich cen w sklepach zlokalizowanych w szpitalach, nie dotyczy zadań i pracy 
Powiatu.

Po analizie przepisów ustawy z dnia 5 czewrca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. 
poz. 511 z późn. zm.) oraz ustaw szczególnych określających zadania powiatów, można jednoznacznie 
stwierdzić, iż postulaty zawarte od pkt 2 do pkt 9 petycji należą do zadań i kompetencji Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego też względu zasadne jest przekazanie wniesionej petycji Marszałkowi 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
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