
UCHWALA nr XIY lll2l2020
Rady Gminy Bliiyn

z dnia 19 lutego 2020r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z p6in. zm.) otaz arl. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 870) Rada Gminy Bli2yn uchwal4 co nastgpuje:

$ L Po rozpatrzeniu petycji z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie zmiany przepis6w prawa

miejscowego Wprzez utworzenie w kazdej Gminie miejsca, gdzie mozna bezplatnie
zaparkowai wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem
bezplatny uznaje sig jq za bezzasadn4.

$ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi zal4cznik do uchwaly.

$ 3. Zobowiqzuje sig Przewodnicz4cego Rady Gminy Blizyn do poinformowania
wnosz4c4 petycjg o sposobie jej zalatwienia.

$ 4. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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Zal4cznik
do uchwaly nr XIY/112/2020
Rady Gminy Blizyn
z dnia 19 lutego 2020r.

Uzasadnienie

Petycja Pani Renaty Sutor z dnta 6 grudnia 2019r. w interesie publicznym w zakresie

zmiany przepis6w prawa miejscowego uplyngla drog4 elektronicm4 do Rady Gminy Blizyn
w dniu 30 grudnia 2019r. od Starostwa Powiatowego w Skar2ysku-Kamiennej celem jej
rozpatrzeria w zakresie punktu I .

Skladajqca petycjg postuluje o zmiang przepis6w prawa miejscowego poprzez

utworzenie w kazdej grninie miejsca gdzie moina bezplatnie zaparkowai wraz
z zautaczeniem takiego miejsca - znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezplatny oraz
aby przed s4dami, gminami, starostwami, urzgdami skarbowymi i innymi urzgdami
publicznymi byly parkingi bezplatne.

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2020r.
rozpafizyla petycjQ i przygotowala projeh uchwaty w tej sprawie. Po dokonanej analizie
Komisja stwierdzila, 2e perycja dotyczqca zmiany przepis6w prawa miejscowego jest

bezzasadna, gdy2 na terenie Gminy Bli2yn wszystkie parkingi s4 bezplatne natomiast
informacjg umieszcza sig tylko w przlpadku platnych miejsc parkingowych.

Biorqc powy2sze okolicmo5ci pod uwagg naleiry wnai petycjE zabezzasadn4.


