
UCHWAŁA NR XVII/196/2020 

RADY GMINY MAŚŁÓW 

z dnia 27 lutego 2020 roku 

 

w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Masłów uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Uznaje się, że petycja z dnia 6 grudnia 2019 roku, dotycząca: 

1. zmiany przepisów prawa miejscowego – jest niezasadna z przyczyn określonych 

w uzasadnieniu, 

2. poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski – nie 

mieści się w katalogu zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ustawy o samorządzie 

gminnym  i pozostawia się bez dalszego biegu z przyczyn określonych w uzasadnieniu.  

 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Masłów do zawiadomienia wnoszącego 

petycje o sposobie ich załatwienia. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Andrzej Pedrycz   

 

 

  



 

 UZASADNIENIE 

 

W dniu 6 grudnia 2019 r. do Rady Gminy Masłów wpłynęła petycja w sprawie zmiany 

przepisów prawa miejscowego w zakresie wyznaczenia na terenie gminy bezpłatnych miejsc 

parkingowych oraz poparcia w formie uchwały petycji skierowanej do Episkopatu Polski 

o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów przekazał przedmiotową petycję do powołanej w tym 

celu Komisji do spraw Petycji. 

Petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego  jest rozpatrywana 

przez ten organ (art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach). Rada gminy rozpatruje petycje  i w tym celu 

powołuje komisję skarg, wniosków i petycji, zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym.  

Zgodnie z art. 2 ust. 3  ustawy o petycjach  przedmiotem petycji może być żądanie m.in.  zmiany 

przepisów prawa 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.  

Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji na posiedzeniu w dniu 23 stycznia br. Komisja 

ustaliła, co następuje: 

1) petycja dotyczącą zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie utworzenia 

bezpłatnych parkingów jest bezzasadna ze względu na brak stref płatnego parkowania 

na terenie gminy Masłów; 

2) petycja dotycząca poparcia petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o 

dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski nie mieści się w 

katalogu zadań własnych gminy wskazanych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, 

toteż Rada Gminy kwestie religijne obywateli pozostawia ich wolności religijnej i 

zachowuje swoją bezstronność.  

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Masłów 

/-/ Andrzej Pedrycz   

 

 

 

http://www.widawa.pl/asp/pliki/20200218_XXV_sesja/pkt_17.pdf#page=1
http://www.widawa.pl/asp/pliki/20200218_XXV_sesja/pkt_17.pdf#page=1

