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UCHWAŁA NR XVI/156/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie petycji OR.152.6.2019 w zakresie zmiany przepisów prawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506
z poź. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się
co następuje:
§ 1. Przekazuje się do Sejmu RP jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy, petycję z dnia 28 listopada
2019 roku w zakresie zmiany przepisów prawa.
§ 2. Uznaje się, że petycja zawarta w punkcie 1 nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 3. Zawiadamia się osobę wnoszącą petycję o przekazaniu petycji według właściwości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie
28 listopada 2019 roku do Rady Miejskiej w Wołczynie wpłynęła petycja w interesie publicznym w zakresie
zmiany przepisów prawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołczynie 2 grudnia br. przekazał w/w petycję Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, która w tym samym dniu odbyła swoje posiedzenie.
Po zapoznaniu się Komisja stwierdziła, że:
- odnośnie postulatu zawartego w punkcie 1 – kompetencje w zakresie ustalania strefy płatnego parkowania,
ustalania wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
płatnego parkowania ustawodawca pozostawił właściwym organom samorządu terytorialnego - radzie
gminy/miasta. W myśl art. 13b ust. 3 ustawy o drogach publicznych Rada Miejska w Wołczynie, jak dotąd
nie zdecydowała o ustaleniu opłat parkingowych na terenie Gminy Wołczyn,
- odnośnie postulatów zawartych w punktach od 2 do 11 - Rada Miejska nie jest organem właściwym do
rozpatrzenia. Mając na uwadze okoliczności Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje, by Rada Miejska
uznała, że zasadnym jest przekazanie przedmiotowej petycji w zakresie postulatów zawartych w punktach od
2 do 11 organowi właściwemu, to jest Sejm RP.
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