UCHWAŁA NR XIV/122/2020
RADY GMINY RABA WYŻNA
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Renaty Sutor z dnia 18.11.2019 r oraz 06.12.2019 r.
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 9 ust.2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Raba Wyżna uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że petycja z dnia 18.11.2019 r. dotycząca zmiany przepisów prawa w części obejmującej jej
pkt 1 nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uznaje się, że petycja z dnia 6.12.2019 r. w części obejmującej jej pkt 1 nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 3. Rada Gminy Raba Wyżna rozpatruje negatywnie pkt 2 petycji z dnia 6.12.2019 r.
§ 4. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 5. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Raba Wyżna do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna
mgr Robert Wodziak
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Uzasadnienie
W dniu 07.01.2020 r odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raba Wyżna
dotyczące opracowania propozycji rozpatrzenia dwóch petycji Pani Renaty Sutor z dnia 18.11.2019 r. (wpływ do
Rady Gminy 28.11.2019 r.) oraz z dnia 06.12.2019 r. (wpływ do Rady Gminy 11.12.2019 r)
Petycja z 18.11.2019 r. dotyczy postulatu o dokonanie zmiany przepisów prawa w następującym zakresie:
1.Prawa

miejscowego; likwidacja płatnych parkingów przy kościołach, szpitalach oraz cmentarzach, a także

obniżenie cen sprzedaży produktów żywnościowych we wszystkich szpitalach aby nie przekraczały cen
obowiązujących w zwykłych sklepach,
2.Prawa podatkowego: uregulowanie przepisów podatki VAT,
3.Prawa cywilnego: uregulowania udzielania kredytów konsumenckich,
4.Prawa gospodarczego: wprowadzenie zasad etyki kupieckiej oraz oznakowania produktów w postaci gwiazdek
jakościowych,
5.Mediów: wprowadzenie zakazu reklam produktów dla dzieci przed świętami,
6. Postepowania cywilnego: modernizacja postepowania w sprawie zawierania ugody,
7.Zbiórek publicznych: utworzenie ogólnokrajowego portalu zbiórek,
8.Prawa cywilnego: dokonanie zmian w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku- kodeks cywilny, i ustawy z dnia
12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim przepisów dotyczących przedterminowej spłaty kredytu.
Komisja rozpatrywała przedmiotową petycje w pkt 1, w pozostałych pkt petycja została przekazana przez
Przewodniczącego Rady Gminy do Kancelarii Rady Ministrów, z uwagi na okoliczność, iż właściwym do jej
rozpatrzenia jest podmiot posiadający inicjatywę ustawodawczą.
W odpowiedzi na przedmiotową petycję Wójt Gminy Raba Wyżna złożył pismem znak: SG.152.6.2019
następujące wyjaśnienia: odpowiadając na pismo RG.0004.65.2019 w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie
petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego w zakresie ustanowienia nieodpłatnych miejsc parkingowych przy
cmentarzach i kościołach informuje, że obecnie na terenie Gminy Raba Wyżna

nie ma żadnych płatnych

parkingów.
Po zapoznaniu się z ww. wyjaśnieniami i krótkiej dyskusji Komisja stwierdziła, iż w rozpatrywanym punkcie
petycji zgadza się z przedstawionym przez Urząd Gminy uzasadnieniem i uznała w głosowaniu jawnym
jednogłośnie, iż przedstawiona petycja w pkt 1 nie zasługuje na uwzględnienie.
Petycja Pani Renaty Sutor z dnia 06.12.2019 r. została w dniu 11.12.2019 r. przekazana do Rady Gminy Raba
Wyżna przez Wójta Gminy Raba Wyżna, który pisemnie wyjaśnił, iż stosownie do art.6 ust. 1 ustawy o petycjach
adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym
równocześnie podmiot wnoszący petycję. Przekazanie w/w petycji Radzie Gminy jest uzasadnione, z uwagi na
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okoliczności, iż właściwym do jej rozpatrzenia jest podmiot posiadający inicjatywę uchwałodawczą.
Przedmiotowa petycja dotyczy następujących postulatów:
1.Zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie
zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym parking z dopiskiem bezpłatny.
2.O poparcie w formie uchwały skierowanej do konferencji Episkopatu Polski petycji własnej do konferencji
Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski, gdyż sprawa naszej wiary
nie może nas nie obchodzić, a zwłaszcza dzielić.
Komisja

analizując

punkt

pierwszy

petycji

uznała,

że

poruszany

jest

temat

związany

z miejscami parkingowymi, które na terenie Gminy Raba Wyżna są bezpłatne, dlatego też po głosowaniu jawnym
5 głosów „za’ uznała, iż petycja nie zasługuje na uwzględnienie.
Analizując punkt drugi petycji komisja uznała, iż petycja dotyczy kwestii teologicznych i powinna być złożona do
instytucji kościelnych. Komisja nie jest organem posiadającym odpowiednie kompetencje do rozpatrywania tego
typu petycji i zachowuje bezstronność w sprawach przekonań religijnych i światopoglądowych. Członkowie
komisji

w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” uznali iż przedmiotowa petycja nie może uzyskać poparcia

w formie uchwały.
W dalszej części posiedzenia na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji zgodnie z § 65 ust. 2 pkt.4 Statutu
Gminy Raba Wyżna został przygotowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia petycji
Pani Renaty Sutor z dnia 18.11.2019 r. i 06.12.2019 r. Członkowie Komisji upoważnili również Przewodnicząca
Komisji do przedłożenia przedmiotowego projektu uchwały Radzie Gminy.
Rada Gminy Raba Wyżna przyjęła ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jako własne.
Uwzględniając powyższe, petycje Pani Renaty Sutor z dnia 18.11.2019 r oraz 06.12.2019 r. nie zasługują na
uwzględnienie.

Przewodniczący Rady Gminy
Raba Wyżna
mgr Robert Wodziak
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