
(Druk nr 2) 
Uchwała Nr  131/XXVI/2020  

Rady Gminy Staro źreby 
z dnia 24 lutego 2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor  z dnia 28 listopada 2019 
roku dotycz ącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w zw. z  art.  6ust. 2 ; 9 ust 2; 10 
ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1 Rada Gminy Staroźreby, po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez adwokata 
Renatę Sutor w dniu 2 grudnia 2019 roku dotyczącej zmiany przepisów prawa 
miejscowego, postanawia: 

1) nie uwzględnić petycji w zakresie punktu 1. 

 2)uznać się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji w zakresie punktów 2-11. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Staroźreby do zawiadomienia 
osoby wnoszącej petycję o jej rozpatrzeniu wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

 
 W dniu 28 listopada 2019 r. ( data wpływu petycji do Rady Gminy Staroźreby – 
2.12.2019 r.) Adwokat Renata Sutor wystąpiła w interesie publicznym do Rady 
Gminy Staroźreby z petycją w zakresie zmiany przepisów prawa: miejscowego, 
podatkowego, cywilnego, gospodarczego, postępowania cywilnego, zbiórek 
publicznych oraz mediów. Powyższa petycja została skierowana na posiedzenie 
Komisji skarg, wniosków i petycji celem rozpatrzenia według właściwości. Komisja 
Rady Gminy ustaliła, że w zakresie prawa miejscowego: 

a) na terenie Gminy Staroźreby miejsca publiczne służące jako parkingi przed 
wszystkimi kościołami, cmentarzami są nieodpłatne. 

b) Ponadto na terenie Gminy Staroźreby nie znajduje się żaden szpital. 
W związku z powyższym Rada Gminy Staroźreby postanawia nie uwzględnić pkt. 1 
petycji złożonej przez adwokata Renatę Sutor, w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego.  
Natomiast postulaty przedstawione w punktach 2-11 ww. petycji, nie mieszczą się 
w kompetencji Rady Gminy , której kompetencje określa ustawa o samorządzie 
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Rada Gminy Staroźreby nie jest zatem organem 
właściwym do rozpatrzenia niniejszej petycji w tym zakresie. W związku 
z powyższym zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. 
U. 2018, poz. 870), została przekazana do rozpatrzenia przez właściwy organ tj. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 


