
UCHWAŁA NR RG-XVII/194/19 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), 
uchwala się co następuje.

§ 1. Po zapoznaniu się z  petycją Pani Renaty Sutor, w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego, aby 
miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były 
nieodpłatne oraz aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych 
nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach,

- uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny do poinformowania wnoszącą 
petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2019 r. do Urzędu Województwa Świętokrzyskiego wpłynęła drogą

elektroniczną petycja Mieszkanki miejscowości Rabka Zdrój. Petycja została przesłana do

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym do Gminy Sitkówka-Nowiny (w dniu

25 listopada 2019 r.) celem jej rozpatrzenia w zakresie pkt. 1. Składająca petycję wnosiła o

zwolnienie z opłat parkingów przed cmentarzami, kościołami oraz szpitalami, jak również

obniżenia cen produktów detalicznych w sklepach znajdujących się na terenie szpitali. Gmina

Sitkówka-Nowiny jest właścicielem działki, na której znajduje się parking zlokalizowany przed

kościołem oraz cmentarzem parafialnym w Nowinach. Parking ten znajduje się również w pasie

drogi powiatowej nr 0378T. Obie instytucje nie pobierają opłat za korzystanie z miejsc

postojowych. Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny nie znajduje się żaden szpital, ani gmina nie jest

zarządcą takiego obiektu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji mając na uwadze powyższe wnosi o uznanie petycji za

bezzasadną.

W oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

podjęcie uchwały ww. kwestii jest konieczne.
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