
UCHWAŁA Nr 123.XVIII.2020 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 23 stycznia 2020r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw

Na podstawie art.l6a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 9 
ust. 2 w związku z art.6 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ) uchwala się, co następuje;

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 2.12.2019r. do Rady 
Powiatu w Sierpcu przez Panią Renatę Sutor w sprawie zmiany przepisów 
prawa miejscowego oraz ustaw, zgodnie z projektem uchwały 
przygotowanym przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, przekazać petycję 
podmiotom właściwym do jej rozpatrzenia:
1) w zakresie żądania „aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed 

wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne” - 
Burmistrzowi Miasta Sierpca oraz Radzie Miasta Sierpca,

2) w zakresie żądań „aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych 
produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych 
obowiązujących w zwykłych sklepach” oraz zmian we wskazanych w 
treści petycji przepisach prawa podatkowego w podatku od towarów i 
usług, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego oraz 
zbiórek publicznych -  Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Radzie Ministrów.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do
zawiadomienia wnoszącej petycję o jej przekazaniu do organów 
wymienionych w § 1 Uchwały poprzez doręczenie odpisu Uchwały wraz z 
uzasadnieniem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.



Uzasadnienie do
UCHWAŁY Nr 123.XVIII.2020 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 23 stycznia 2020r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw

W dniu 2.12.2019r. Pani Renata Sutor złożyła za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej do Rady Powiatu w Sierpcu petycję w interesie 
publicznym tytułując ją petycją „w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego”. Jednak petycja w swojej treści zawiera także żądania zmiany 
szeregu wskazanych przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów 
i usług, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego, 
zbiórek publicznych.
W punkcie 1 petycji zostało sformułowane żądanie zmiany przepisów prawa 
miejscowego „aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi 
Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne” oraz postulat 
„aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów 
żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących 
w zwykłych sklepach”.
W związku z powyższym w toku rozpatrzenia petycji w trybie §55-57 Statutu 
Powiatu Sierpeckiego ustalono, że ogólnodostępne miejsca parkingowe przy 
Szpitalu i Przychodni Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu, dla którego Powiat Sierpecki jest organem 
założycielskim nie są odpłatne a ponadto, że na terenie tych obiektów nie jest 
prowadzona sprzedaż produktów żywnościowych, poza sprzedażą napojów 
w automacie przez przedsiębiorcę na rzecz, którego SPZZOZ jedynie 
wynajmuje powierzchnię w pomieszczeniu Szpitala.
Uzasadnienie prawne
Żądania petycji dotyczące zmian prawa nie mieszczą się w zakresie zadań i 
kompetencji adresata petycji Rady Powiatu Sierpeckiego ani innych organów 
Powiatu Sierpeckiego. Żądanie zmiany prawa miejscowego „aby miejsca 
publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami 
oraz szpitalami były nieodpłatne”, mieści się w zakresie zadań i kompetencji 
Rady Miasta Sierpca i Burmistrza Miasta Sierpca do ustalania na podstawie 
art. 13b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) stref płatnego parkowania oraz 
wysokości opłat w tych strefach.
Postulat „aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów 
żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących



w zwykłych sklepach”, należy rozumieć jako postulat wprowadzenia 
maksymalnych cen urzędowych sprzedaży prowadzonej w tych miejscach. 
W obecnym stanie prawnym cena urzędowa może zostać wprowadzona 
wyłącznie na podstawie przepisów rangi ustawowej lub rozporządzeniem 
Rady Ministrów wydawanym na podstawie delegacji ustawowej.
Wszystkie pozostałe żądania zawarte w petycji wprost odnoszą się do zmian 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa rangi ustawowej: prawa 
podatkowego w podatku od towarów i usług, cywilnego, gospodarczego, 
mediów, postępowania cywilnego, zbiórek publicznych, których uchwalanie 
lub zmiana mieści się w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Ministrów.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach adresat 
petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją do podmiotu 
właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie 
podmiot wnoszący petycję.


