UCHWAŁA NR XIV/200/2020
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie petycji z dnia 18 listopada 2019r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2019r.,
poz. 506 z póź.zm. ) oraz art. 10 ust.1 i art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( tj.
Dz.U z 2018r., poz. 870 )
Rada Miasta Ustroń
uchwala:
§ 1.
W związku ze złożoną w dniu 18 listopada 2019r. , przez Panią Renatę Sutor petycją w interesie publicznym:
1) w zakresie punktu 1 petycji udziela odpowiedzi o treści jak w załączniku do uchwały,
2) w zakresie punktów od 2 do 9 uznaje się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia i przekazuje petycje do Sejmu RP,
Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jako organów właściwych w sprawie.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Rady Miasta Ustroń, zobowiązując go do poinformowania osoby
wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia oraz o przekazaniu jej w pozostałym zakresie do podmiotów właściwych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Marcin Janik
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Uzasadnienie
W dniu 18 listopada 2019r. do Rady Miasta Ustroń została wniesiona przez Panią Renatę Sutor petycja w interesie
publicznym.
Punkt 1 petycji zawiera postulat zmiany przepisów prawa miejscowego , w taki sposób aby miejsca publiczne służące
jako parkingi przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były bezpłatne oraz, aby we wszystkich szpitalach ceny
sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach.
Na terenie Miasta Ustroń jedynym parkingiem znajdującym się przed cmentarzem, będącym w zarządzie Miasta jest
parking przy cmentarzu komunalnym. W tym miejscu parking ten jest bezpłatny. Pozostałe parkingi przed cmentarzami,
a także przed kościołami i szpitalami znajdują się na terenach nie stanowiących własności Miasta Ustroń, w związku
z czym organy Miasta Ustroń, nie posiadają podstaw prawnych do podejmowania działań w zakresie regulowania opłat
w tych miejscach. Tożsama sytuacja zachodzi w przypadku miejsc, w których sprzedawane są produkty żywnościowe
w szpitalach.
Pozostałe punkty petycji od 2 do 9 zawierają w swojej treści postulaty zmiany przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, między innymi prawa podatkowego, cywilnego, gospodarczego, postępowania cywilnego. Rada Miasta
nie posiada uprawnień do zmiany przepisów powszechnie obowiązujących o randze ustawowej, a jedynie kompetencje
do uchwalania aktów prawa miejscowego, jako źródeł prawa powszechnie obowiązującego na terenie gminy.
W związku z czym, Rada Miasta Ustroń jest organem niewłaściwym w tej sprawie i zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy
o petycjach , postanowiła przekazać w tym zakresie petycję do Sejmu RP, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP oraz
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, posiadających kompetencje do podjęcia ewentualnych prac legislacyjnych w tych
sprawach.
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