UCHWAŁA NR X/106/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości.
Na podstawie art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co nastepuje:
§ 1. 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Chodzieży, jako organowi właściwemu do
załatwienia sprawy, petycję Pani Renaty Sutor w interesie publicznym z dnia 18 listopada
2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, aby miejsca publiczne służące jako
parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne.
2. Przekazuje się Sejmowi RP, jako organowi właściemu do załatwienia sprawy, petycję Pani
Renaty Sutor w interesie publicznym z dnia 18 listopada 2019 r. w pozostałym zakresie
dotyczącym zmiany przepisów prawa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Chodzieskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 18 listopada 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Chodzieży wpłynęła petycja
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego złożona przez Panią
adwokat Renatę Sutor. W petycji postuluje się zmianę przepisów prawa.
Petycja została zamieszczona na stronie BIP Powiatu Chodzieskiego w zakładce Menu/Petycje.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chodzieskiego zajmowała się złożoną petycją
na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019 r. i po zapoznaniu się z jej treścią uznała, że rada powiatu
nie jest właściwym organem do zmiany przywołanych w petycji przepisów prawa miejscowego
a także zmiany przepisów prawnych zawartych w ustawie.
Ustalenie strefy płatnego parkowania zgodnie z art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz 2068 ze zm.) należy do rady gminy(rady miasta).
Ponieważ w Powiecie Chodzieskim strefa płatnego parkowania została ustalona w mieście
Chodzieży uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży, stąd przekazanie petycji w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego, aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi
Kościołami,cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne Radzie Miejskiej w Chodzieży jest
zasadne. Postulat zmiany przepisów prawa w pozostałym zakresie, wynikający z petycji, należy do
Sejmu RP.
Natomisast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 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
równoczesnie podmiot wnoszący petycję.
Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały przekazującej złożoną petycję w
sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego, aby miejsca publiczne służace jako parkingi przed
wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne Radzie Miejskiej w
Chodzieży a w pozostałym zakresie dotyczącym zmiany przepisów prawa Sejmowi RP jest w pełni
uzasadnione.
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