
UCHWAŁA NR XV/172/2019
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie rozparzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511, poz. 1815) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez adwokat Panią Renatę Sutor dotyczącej zmiany przepisów 
prawa miejscowego, uznaje się petycję za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XV/172/2019

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 27 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja złożona
do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

W dniu 18 listopada 2019 r. do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego wpłynęła petycja wniesiona
w interesie publicznym przez adwokat Panią Renatę Sutor, ul. Rynek 8B, 34-700 Rabka-Zdrój, w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego.

Petycja była rozpatrywana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego
Wschodniego. Komisja dokonała analizy wniesionej petycji oraz oceny jej zasadności i stwierdziła,
co następuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być między innymi żądanie zmiany
przepisów prawa, w sprawie dotyczącej życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony
w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja w części dotyczącej zmian prawa miejscowego w ten sposób, aby miejsca publiczne służące jako
parkingi przed kościołami, cmentarzami i szpitalami były nieodpłatne, jest bezzasadna z uwagi na fakt, iż na
terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łódzkiego Wschodniego nie funkcjonują płatne
parkingi.

W dalszej części petycji wnosi się, aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów
żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji stwierdza, że Powiat nawet gdyby był organem prowadzącym jakiś szpital, to i tak nie
może ingerować w sferę wolności gospodarczej podmiotów prowadzących tam sklepy, stąd oczekiwanie
wprowadzenia w szpitalach na terenie powiatu cen regulowanych nie ma podstaw prawnych.

W zakresie zmiany innych przepisów prawa wymienionych w pkt 2-9 petycji, petycję traktuje się jako
żądanie, aby Rada Powiatu wyraziła wolę poparcia projektu zmian tych przepisów, kierując apel do Sejmu RP
o wprowadzenie zmiany w ustawach, zgodnie z treścią petycji. W ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
nie ma potrzeby, aby Rada Powiatu zwracała się z takim apelem do Sejmu RP.

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
rekomenduje, aby złożona petycja została uznana za bezzasadną.

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego po zapoznaniu się z powyższymi ustaleniami oraz stanowiskiem
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje petycję za bezzasadną.
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