UCHWAŁA NR 110/XII/2020
RADY GMINY DĘBOWIEC
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 870) Rada Gminy Dębowiec uchwala, co następuje:
§ 1. Petycję z dnia 4 grudnia 2019 roku skierowaną przez Wójta do Rady Gminy, a złożoną przez adwokat
Renatę Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa należny przekazać na podstawie
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) do Sejmu RP, jako do
podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dębowiec, zobowiązując go do
poinformowania podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Grzegorz Cymorek
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UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2019 r. wpłynęła pocztą elektroniczną do Urzędu Gminy Dębowiec petycja z dnia 4
grudnia 2019 roku złożona przez adwokat Renatę Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów prawa. Petycja została przekazana przez Wójta do Przewodniczącego Rady Gminy do załatwienia
zgodnie z kompetencjami. Petycja została skierowana przez Przewodniczącego Rady Gminy do rozpatrzenia
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Po dokonaniu analizy petycji na posiedzeniu w dniu 28 stycznia
2020r., Komisja stwierdziła, że Rada Gminy stosownie do postanowień Konstytucji oraz ustawy o
samorządzie gminnym, posiada kompetencje jedynie do uchwalania aktów prawa miejscowego, jako źródeł
prawa powszechnie obowiązującego na terenie gminy. Rada Gminy nie posiada uprawnień do zmiany
przepisów powszechnie obowiązujących o randze ustawowej, tj. prawa cywilnego, rodzinnego,
egzekucyjnego, prawa bankowego a także w zakresie postępowania cywilnego oraz przepisów w zakresie
unormowania doręczeń korespondencji.
Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r. poz 870) stanowią natomiast:
1. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyłają niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 30 dni oddnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając
o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
2. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji
rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie, o którym mowa w ust.1, do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym
równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Wobec powyższego petycję należy przekazać na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870) - do Sejmu RP, jako podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.
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