UCHWAŁA NR XVI/123/20
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815 )
oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się
co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 2 grudnia 2019 r. "w interesie publicznym w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego", w zakresie punktu 1. dotyczącego zmiany przepisów
prawa miejscowego uznaje się petycję za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej wpłynęła petycja Pani Renaty Sutor
wnioskującej o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego podatkowego, cywilnego,
gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego, zbiórek publicznych, rodzinnego, społecznego
i Karnego wykonawczego, a także zmianę przepisów prawa miejscowego. Wnioskuje, aby miejsca
publiczne na terenie Gminy służące jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz
szpitalami były nieodpłatne oraz by w szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych
nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach i bezpłatnych parkingów
przed szpitalami – zwłaszcza przed szpitalami dziecięcymi.
Zgodnie ze Statutem Gminy Kowalewo Pomorskie Komisja na posiedzeniu w dniu
22 stycznia 2020 r. zapoznała się z w/w petycją i wydała opinię do punktu 1. petycji – że na terenie
gminy Kowalewo Pomorskie wszystkie parkingi położone na terenach gminnych są bezpłatne
i ogólnodostępne. Nie ma przepisów prawa miejscowego, które to regulują. Wobec tego nie ma
potrzeby dokonywania zmiany przepisów prawa miejscowego. Część parkingów położonych przy
Kościołach i cmentarzach należy do odpowiednich parafii i są one również bezpłatne, przy czym
nie decyduje o tym Rada Miejska.
Petycja dotycząca zmiany prawa miejscowego w w/w zakresie jest bezzasadna, gdyż na
terenie gminy Kowalewo Pomorskie nie ma szpitali, a wszystkie parkingi są bezpłatne.
Petycja dotycząca zakresu prawa powszechnie obowiązującego w zakresie punktów 2-17 na
podstawie art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przekazana została do Kancelarii Sejmu.

