
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Radę Gminy Kowiesy 
 

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  
(Dz. U.  z 2018 r.  poz. 870) – podaje się, iż w 2019 r. rozpatrzono 2 petycje. 
 

Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie: 
 
       

Lp. Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

1. 
Petycja złożona w interesie 

publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego 

- w zakresie części petycji dotyczącej bezpłatnych miejsc 
parkingowych przed kościołami, cmentarzami i szpitalami 
uznano petycję za niepodlegającą uwzględnieniu z uwagi na 
fakt, że wszystkie miejsca parkingowe zlokalizowane przed 
kościołami, cmentarzami i budynkami użyteczności publicznej 
na terenie gminy Kowiesy są bezpłatne i ogólnodostępne, a na 
terenie gminy nie ma szpitali (punkt 1 petycji),  
- w zakresie części petycji dotyczącej zawyżanych cen 
produktów żywnościowych w placówkach handlowych 
zlokalizowanych w szpitalach (punkt 1 petycji) stwierdzono, że  
rada gminy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia 
petycji, gdyż nie mieści się ona w zakresie zadań i 
kompetencji adresata petycji i przekazano petycję w tej części   
do podmiotu właściwego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, 
- w zakresie części petycji dotyczącej wprowadzenia nowych 
rozwiązań prawnych oraz zmian przepisów prawa 
materialnego i procesowego rangi ustawowej (prawo 
podatkowe, cywilne, gospodarcze,  mediów, postępowanie 
cywilne i zbiórki publiczne) – punkt 2-11 petycji, stwierdzono, 
że rada gminy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia 
petycji, gdyż nie mieści się ona w zakresie zadań i 
kompetencji adresata petycji i przekazano  petycję w tej części 
do podmiotów właściwych tj.  do Kancelarii Sejmu, Kancelarii 
Senatu, Kancelarii Prezydenta  RP i Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 

2. 
Petycja złożona w interesie 

publicznym w zakresie zmiany 
przepisów prawa miejscowego 

- w zakresie części petycji dotyczącej bezpłatnych miejsc 
parkingowych (punkt 1 petycji) uznano petycję za 
niepodlegającą uwzględnieniu z uwagi na fakt, że wszystkie 
miejsca parkingowe  na terenie gminy Kowiesy, w tym przed 
budynkami użyteczności publicznej, są bezpłatne i 
ogólnodostępne,  
- w zakresie części petycji dotyczącej  poparcia petycji 
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie 
pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski (punkt 2 
petycji), stwierdzono, że petycja, o której poparcie wnosi 
składający petycję, została skierowana do podmiotu 
właściwego do jej rozpatrzenia, wobec czego odmówiono jej 
poparcia. 
 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
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