
UCHWALA nrXMIIl/2020
Rady Gminy Bl@n

z dnia 19 lutego 2020r.

w sprawie rozpatrzenia pety cji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt l5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z poin. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 1 I lipca 2014 r. o
petycjach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 870) Rada Gminy Bli2yn uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia l8 listopada 2019r. w sprawie zmiany przepis6w
prawa miejscowego, aby miejsca publiczne sluz4cejako parkingi przed wszystkimi koiciolami,
cmentarzami oraz szpitalami byly nieodplatn e oraz aby we wszystkich szpitalach ceny
sprzedawanych produkt6w zywno6ciowych nie przek.taczzly cen detalicznych obowiqzuj4cych
w zwyklych sklepach, uznaje sig j4 za bezzasadn4.

$ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi zalqcznik do uchwaty.

$ 3. Zobowiqzuje sig Przewodniczqcego Rady Gminy BliZyn do poinformowania
wnosz4c4 petycjg o sposobie jej zalatwienia.

$ 4. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
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Zal4cmik
do uchwaly w XIY I 1 l1 12020

Rady Gminy Blizyn
z drua 19lutego 2020r.

Uzasadnienie

Petycja Pani Renaty Sutor z dnia 1 8 listopada 2019r. w interesie publicznym w zakresie
zrniany przepis6w prawa miejscowego wptyngla drogq elektronicznq do Rady Gminy Blizyn
w dniu 25 listopada 2019r. od Wojewody Swigtokrzyskiego celem jej rozpatrzenia
w zakresie punktu I .

Skladaj4ca petycjg postuluje o zmiang przepis6w prawa miejscowego we wszystkich
gminach, powiatach i wojew6dztwach w Polsce, aby miejsca publicme sluZ4ce jako parkingi
przed wszystkimi kodciolami, cmentarzami oraz szpitalami byly nieodlatne oraz aby we
wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produkt6w 2ywno5ciowych nie przekaczaly cen
detalicznych obowi4zuj4cych w zuyktych sklepach.

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019r.
postanowila skierowai pismo do W6jta Gminy Bli2yn o pisemne zajgcie stanowiska w sprawie
postulat6w dot. zmiany przepis6w prawa miejscowego. W odpowiedzi W6jt pismem z dnia
14 stycmia 2020r. poinformowal,2e na terenie gminy Blizyn brak jest platnych stref
parkowania. JednoczeSnie poinformowal, ze na terenie gminy Bliiryn nie znajduje sig Zaden

szpital.

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2020r.
tozpatzyla petycjg i przygotowala projekt uchwaly w tej sprawie. Po dokonanej analizie
Komisja stwierdzil4 2e petyqa dotycz4ca zmiany przepis6w prawa miejscowego jest
bezzasadn4 gdy2 na terenie Gminy Bli2yn nie ma szpitali a wszystkie parkingi sq bezplatne,
tak2e przed kodciolami i cmentarzami.

Bior4c powy2sze okolicmodci pod uwagg naleZy uznai petycjg zabezzasadn4.
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