
Projekt 

Uchwała Nr …./…./2020 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 30 stycznia 2020 roku 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego 

 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870; dalej: Ustawa o petycjach), Rada Miejska w Opatowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Nie uwzględnia się petycji Pani R. S.  złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego. 

2.Uzasadnienie do nie uwzględnienia petycji określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały, w tym powiadomienie wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia, powierza 

się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opatowie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodnicząca 

          Rady Miejskiej w Opatowie 

 

      ( mgr Beata Wrzołek ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



        Załącznik  

                                                                                                                                   do uchwały Nr …./…./2020 

                                                                                                                                    Rady Miejskiej w Opatowie 

  z dnia 30 stycznia 2020 roku 

 

 

Uzasadnienie 

 

 W dniu 25 listopada 2019 r. za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, do Rady 

Miejskiej w Opatowie wpłynęła petycja Pani R. S. Petycja została złożona w interesie 

publicznym w przedmiocie zmian  przepisów prawa, w tym przepisów prawa miejscowego.

 Niniejsza Petycja została przekazana zgodnie z kompetencjami do rozpatrzenia 

i zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w  Opatowie. 

 Na  posiedzeniach  w dniach   12 grudnia  2019 r.  oraz  17  stycznia  2020 r.  Komisja 

rozpatrzyła  petycję  Pani  R. S.  tylko  w  punkcie 1,  ponieważ  pozostałe  punkty  petycji nie 

dotyczą zakresu działań Rady Miejskiej w Opatowie. 

 Pani  R. S.  w  punkcie  1  swojej  petycji  postuluje  o  zmianę  przepisów  prawa 

miejscowego we wszystkich Gminach, Powiatach  i Województwach w Polsce, aby miejsca 

publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz szpitalami 

były nieodpłatne, ponadto postuluje o to, aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych 

produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych 

sklepach. 

 Komisja po zapoznaniu się z petycją i skonfrontowaniu z sytuacją w naszej gminie 

wydała  negatywną  opinię  w  sprawie  powyższej  petycji,  ponieważ  wszystkie  kościoły, 

cmentarze oraz szpital znajdujący się na terenie miasta i gminy Opatów posiadają bezpłatne 

parkingi  samochodowe.  Odnośnie  postulatu  o  to, aby  we  wszystkich  szpitalach  ceny 

sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych 

obowiązujących w zwykłych sklepach Komisja również wydała negatywną opinię, ponieważ 

Szpital prowadzi Spółka Szpital Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie, której udziały są 

w posiadaniu Powiatu Opatowskiego, a zatem Gmina nie może ingerować w wewnętrzne 

funkcjonowanie tej Spółki. 

 Mając powyższe na uwadze Komisja przyjęła stanowisko, że petycja Pani R. S. jest 

bezprzedmiotowa w zakresie proponowanych  zmian  prawa lokalnego w odniesieniu do 

Gminy Opatów, a tym samym jest ona bezzasadna. Rozpatrując petycję Komisja miała na 

względzie, iż obiekty, o których pisze Pani R. S. na terenie całej gminy mają zapewnione 

bezpłatne miejsca do parkowania: Kolegiata Św. Marcina, Kościół Wniebowzięcia NMP  

w Opatowie, Kościół Św. Idziego w Ptkanowie, Kościół Św. Bartłomieja w Strzyżowicach, 

cmentarz parafialny w Opatowie, cmentarz parafialny w Ptkanowie, cmentarz parafialny  

w Strzyżowicach, Szpital Świętego Leona sp. z o.o. w Opatowie. 

 Ponadto należy nadmienić, że w przypadku złożenia kolejnej petycji w sprawie, która 

była przedmiotem petycji już rozpatrzonej, jeżeli w petycji nie zostaną powołane nowe fakty 

lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji, petycja taka może 

zostać pozostawiona bez rozpatrzenia. W takim przypadku podmiot właściwy do rozpatrzenia 

petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez 

rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji. 


