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PROTOKÓŁ NR 12/20 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 23 stycznia 2020 r. 

Lista obecności z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Mateusz Jaśkiewicz otworzył posiedzenie 
Komisji i stwierdził prawomocność obrad. 

Pkt 2. Ustalenie porządku posiedzenia.  

Nie zgłoszono propozycji zmian do porządku posiedzenia. Porządek posiedzenia przedstawia się 
następująco:  

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Ustalenie porządku posiedzenia. 

3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

4. Rozpatrzenie petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego. 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok. 

6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Pkt 4. Rozpatrzenie petycji z dnia 6 grudnia 2019 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego.  

Komisja na poprzednim posiedzeniu zapoznała się z treścią petycji w interesie publicznym z dnia 
6 grudnia 2019 r. wniesioną przez adwokat Panią Renatę Sutor, w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego. Mając na uwadze ustalenia z poprzedniego posiedzenia, przedstawiony został projekt 
stanowiska Komisji w sprawie petycji.  

W pierwszej części petycji wnosząca petycję postuluje o zmianę przepisów prawa miejscowego 
poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz 
z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny. Pani Renata 
Sutor uważa, że w każdej Gminie powinny być utworzone takie parkingi po to, aby turysta albo 
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mieszkaniec danej Gminy mógł sobie spokojnie zostawić samochód i zwiedzać miasto lub załatwiać 
różne sprawy. Wnosząca petycję postuluje również, aby przed Sądami, Gminami, Starostwami, 
Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami publicznymi były parkingi bezpłatne. Petycja w tym zakresie 
jest bezzasadna z uwagi na fakt, iż na terenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego nie funkcjonują płatne parkingi. 

W drugiej części petycji Pani Renata Sutor wnosi o poparcie w formie uchwały skierowanej 
do Konferencji Episkopatu Polski jej petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie 
pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Petycja w tej części jest bezzasadna, gdyż sprawa 
pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski (a w konsekwencji również poparcia inicjatywy 
dokonania tej intronizacji przez Episkopat Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce) nie mieści się 
w zakresie zadań i kompetencji Powiatu Łódzkiego Wschodniego, jako adresata petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną. Komisja jednogłośnie przyjęła 
stanowisko, które zawarte zostało w projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
zmiany przepisów prawa miejscowego (załącznik nr 2 do protokołu).  

Pkt 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji za 2019 rok (załącznik nr 3 do protokołu). 

Pkt 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Nie zgłoszono spraw.  

Pkt 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie Komisji zostało zamknięte. 

Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji 

Mateusz Jaśkiewicz 


