UCHWAŁA NR XIV/98/20
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie uznania się za organ niewłaściwi do rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 6 w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Gminy Jemielnica uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji z dnia 2 grudnia
2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa (miejscowego, podatkowego, cywilnego. gospodarczego,
cywilnego, medialnego oraz dotyczącego zbiórek publicznych) i postanawia przekazać ją do rozpatrzenia
według właściwości: Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów, konstytucyjnym organom posiadającym inicjatywę
ustawodawczą.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Norbert Jaskóła
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Uzasadnienie
W dniu 2 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy wpłynęła petycja Pani adwokat Renaty Sutor złożona
w interesie publicznym, w przedmiocie zmiany prawa:
1) miejscowego, aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi kościołami i cmentarzami
oraz szpitalami były nieodpłatne, by we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów
żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach;
2) podatkowego poprzez uchylenie obowiązujących przepisów dotyczących posiadania obowiązkowego
konta VAT blokujących przedsiębiorcom rozwój ich firm;
3) cywilnego, w zakresie kredytu konsumenckiego, nowego prawa spadkowego, zmiany przepisów
dotyczących tzw. umowy dożywocia, postępowania ugodowego;
4) prawa gospodarczego poprzez wprowadzenie kodeksu etyki kupieckiej i zawodowej, oznaczania
produktów żywnościowych gwiazdkami od 1 do 5, aby konsument wiedział jaki produkt kupuje;
5) medialnego poprzez wprowadzenie zakazu reklam zabawek w okresie maj – czerwiec i listopad –
grudzień oraz zmiany przepisów prawa dotyczących zbiórek publicznych.
Zgodnie ze Statutem Gminy Jemielnica petycja została niezwłocznie przekazana przez Przewodniczącego
Rady Gminy do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy
proponowanego sposobu załatwienia petycji oraz zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach jej odwzorowanie
cyfrowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Jemielnica.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji zebrała się na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r.
Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji oraz dyskusji w tej sprawie ustaliła co następuje:
Władzom Gminy nie przysługuje inicjatywa ustawodawcza, a proponowane zmiany wymagają zmian
legislacyjnych.
W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji zaproponowała Radzie Gminy uznać się za
organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia i przesłać ją niezwłocznie do podmiotu właściwego do jej
rozpatrzenia.
Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawiona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
uznała się za organ niewłaściwi do rozpatrzenia petycji i postanowiła przekazać ją do rozpatrzenia według
właściwości: Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesowi Rady Ministrów, konstytucyjnym organom posiadającym inicjatywę
ustawodawczą w tych sprawach.
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