UCHWAŁA NR XIV/298/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozpatrując petycję z dnia 6 grudnia 2019 roku złożoną w interesie publicznym
przez adwokat Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Sejmik
Województwa Kujawsko-Pomorskiego uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia
petycji.
§ 2. Postanawia się nie przekazywać petycji organowi właściwemu z uwagi
na wniesienie petycji do wszystkich gmin, powiatów i województw przez adwokat Renatę
Sutor.
§ 3. Powierza się Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
wykonanie obowiązku zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej
załatwienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Udzielenie odpowiedzi na petycję złożoną w interesie publicznym przez adwokat
Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego
petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy petycja złożona do organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
W myśl art. 13 ust 1 ww. ustawy podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot
wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 6 grudnia 2019 roku do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu wpłynęła petycja w interesie publicznym adwokat Renaty Sutor w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego.
Wnosząca petycję postuluje o:
1) 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;
2) utworzeniem przed Sądami, Gminami, Starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi
urzędami publicznymi bezpłatnych parkingów.
W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.
z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze
wojewódzkim określone ustawami, szczególności w zakresie:
1)
2)
3)
4)

edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
promocji i ochrony zdrowia;
kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
pomocy społecznej;

4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5) polityki prorodzinnej;
6) modernizacji terenów wiejskich;
7) zagospodarowania przestrzennego;
8) ochrony środowiska;
9) (uchylony);
10) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
11) kultury fizycznej i sportu;
12) ochrony praw konsumentów;
13) obronności;
14) bezpieczeństwa publicznego;
15) przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;

15a) działalności w zakresie telekomunikacji;
16) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Natomiast art. 4 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że zakres działania samorządu
województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy.
Przedmiot proponowanego uregulowania nie mieści się w zakresie zadań
województwa, ustalonych w ustawie o samorządzie województwa a tym samym Sejmik
Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie jest organem właściwym do zmiany przepisów
prawa, które proponuje wnosząca petycję.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej
rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej
złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym
równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanawia uznać się za organ
niewłaściwy do rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku.
Z uwagi na fakt, że wnosząca petycję przekazała ją wszystkim gminom nie zachodzi
konieczność jej dalszego przekazania.

