
Uchwała Nr …… 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia ……… 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                                  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz 

art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 870), Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych postanawia co następuje: 

 

§  1. 

Nie uwzględnia się petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r.  

 

§  2. 

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§  3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ustrzykach 

Dolnych.  

 

§  4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz.  

U. z 2018 r. poz. 870) Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, 

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną 

dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do 

organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji publicznej. W myśl art. 2 ust. 2 pkt 1-2 ustawy, 

petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub 

podmiotu trzeciego – za jego zgodą. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 3 w/w ustawy, 

przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, 

podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu 

wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej 

ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji 

adresata petycji. Petycja, powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie 

później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. 

 

W dniu 9 grudnia 2019 r. do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych wpłynęła petycja 

adwokat Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, dokonała analizy treści złożonej petycji w dniu  

12 lutego 2020 r. Odnosząc się do treści petycji, Komisja stwierdziła, że: 

1. w Gminie Ustrzyki Dolne znajdują się odpowiednio oznakowane parkingi bezpłatne 

zarówno na terenie miasta oraz przy urzędach, 

2. wyrażenie w formie uchwały, poparcia skierowanego do Konferencji Episkopatu 

Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski wykracza 

poza kompetencje Rady Miejskiej określone w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe zdaniem Komisji nie powinno się uwzględniać petycji 

adwokat Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. 

 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie 

załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach. 


