
UCHWAŁA NR XVIII/130/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019.r 
poz. 506 ze zm.) w zw. z art. 6, art. 9 ust. 2 , art. 13 ust. 1 i ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Petycję wniesioną do Rady Miejskiej wMakowie Mazowieckim przez adw. Renatę Sutor, zwaną 
dalej „petycją”, w punkcie 1 w zakresie w jakim dotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego 
obowiązującego na terenie Miasta Maków Mazowiecki tak, „aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed 
wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne” uznaję się za bezprzedmiotową.

2. Petycję w zakresie:

1) pkt 1 aby „we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen 
detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach” przekazuje się Urzędowi Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów;

2) pkt 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 przekazuje się Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pkt 5 przekazuje się Radzie Ministrów;

4) pkt 6 przekazuje się Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji;

5) pkt 8 przekazuje się Ministrowi Cyfryzacji;

-jako organom właściwym.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady do powiadomienia wnoszącą petycję o sposobie rozpatrzenia 
petycji.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

rJ
Dariusz

Artur Miecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/13 0/2019

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 30 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/130/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

W dniu 2 grudnia 2019 r. do Miasta Maków Mazowiecki adw. Renata Sutor wniosła petycję.

Zgodnie z § 89h pkt 2) Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr LII/375/2018 r. Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany 
Statutu Miasta Maków Mazowiecki (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z2018r. poz. 9360 ze zm.) 
petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 
jako Komisji właściwej. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2019 r., po zapoznaniu się z przedmiotową 
petycją uznała, że w części jest ona bezprzedmiotowa, a w części jej rozpatrzenie należy do właściwości innych 
organów. Takie też stanowisko Komisja przekazała Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w pełni podziela stanowisko Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim nigdy nie podejmowała uchwał w przedmiocie 
ustalania opłat za miejsca publiczne przeznaczone do parkowania na terenie Miasta Maków Mazowiecki. 
W świetle powyższego domaganie się w petycji wprowadzenia zmian w prawie miejscowym - nieistniejącym, 
w taki sposób, aby wszystkie takie miejsca przed kościołami, cmentarzami i szpitalami były nieodpłatne 
w istocie rzeczy jest bezprzedmiotowe.

W pozostałej części petycja dotyczy ewentualnej zmiany aktów prawnych w randze ustawy, bądź 
rozporządzenia albo ewentualnego podejmowania działań przez właściwe organy centralne, co w pełni 
uzasadnia przekazanie petycji organom wskazanym w § 1 ust. 2 Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY
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