
UCHWAŁA NR IV/111/2020
RADY GMINY WIELKIE OCZY

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) po rozpatrzeniu petycji Rada Gminy Wielkie Oczy uchwala, co 
następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się petycji adwokat Renaty Sutor złożonej dnia 29 listopada 2019 r. 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Wielkie Oczy do zawiadomienia 
składającego petycję o sposobie jej załatwienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Wielkie Oczy

Zenon Kociołek
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Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2019 r. do Rady Gminy Wielkie Oczy wpłynęła petycja adwokat Renaty Sutor
w sprawie cyt. „zmiany przepisów prawa miejscowego we wszystkich Gminach, Powiatach
i Województwach w Polsce, aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi
Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz postuluję aby we wszystkich
szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych
obowiązujących w zwykłych sklepach. Nie może być tak, że ceny w sklepach, które handlują
w szpitalach zarabiały 2x więcej niż w normalnym sklepie. To aż przykre jak chore dziecko kupuje
produkty za taka cenę. To samo z płatnymi parkingami przed szpitalami, a zwłaszcza przed
szpitalem dziecięcym. To aż serce ściska. To samo, jak człowiek chce się pomodlić w Kościele
(ul. Bandurskiego w Krakowie), to parkingi tez nie powinny by płatne. Należy w tym miejscu zadać
sobie pytanie, czy tak ma wyglądać nasz kraj? Czy takiego kraju chcemy?”

Przewodniczący Rady przekazał przedmiotową petycję do rozpatrzenia i jej zaopiniowania
Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Komisja na swym posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 r.
zapoznała się z treścią petycji.

W wyniku spotkania ustalono, że:

1) odnośnie pierwszej części pkt. 1 petycji na terenie Gminy Wielkie Oczy wszystkie parkingi są
nieodpłatne,

2) odnośnie drugiej części pkt. 1 petycji na terenie Gminy Wielkie Oczy nie ma szpitala, a na
terenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkich Oczach oraz Punktu Zdrowia w Łukawcu
nie prowadzi się sprzedaży produktów żywnościowych.

Pozostałe punkty petycji zostały przesłane do podmiotu właściwego tj. Kancelarii Sejmu oraz
Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

Biorąc powyższe pod uwagę złożona petycja jest bezzasadna i nie będzie uwzględniona.
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