
UCHWAŁA NR XVI/118/2019
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 870) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się wniosków zawartych w petycji Pani Renaty Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Rawskiego do poinformowania podmiotu wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Rawskiego

Ryszard Imioła
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Uzasadnienie

Pani Renata Sutor petycją w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia
28.11.2019 r. wniosła nie tylko o zmianę przepisów prawa miejscowego, lecz także o zmiany prawa w zakresie
nienależącym do kompetencji samorządu powiatowego. Właściwość Rady Powiatu Rawskiego dotyczy jedynie
punktu 1 petycji odnoszącego się do tego, 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.

Nadmienić należy, iż w powiecie rawskim miejsca publiczne służące jako parkingi są bezpłatne, ponadto w
Szpitalu Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej nie funkcjonuje sklep oferujący produkty żywnościowe, w
związku z czym nie ma podstaw do uwzględnienia wniosków zawartych w petycji.

Jednocześnie informujemy, że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia
petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji
nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
W takim przypadku podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot wnoszący
petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.
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