UCHWAŁA NR XVI/136/2019
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze
zm.1)) oraz art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. 1. Rada Miejska w Mroczy uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia części petycji adwokat Renaty
Sutor z dnia 28 listopada 2019r., która wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 2 grudnia 2019r. dotyczącej
zmiany przepisów prawa.
2. Przekazuje się Marszałkowi Sejmu petycję wymienioną w ust. 1 do rozpatrzenia według właściwości
w zakresie punktów 2-17.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania petycji i zawiadomienia
wnoszącego petycję o przekazaniu petycji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815
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Uzasadnienie
W dniu 2 grudnia 2019r. do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy wpłynęła petycja adwokat Renaty Sutor
z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.
W swoim piśmie pani adwokat Renata Sutor wskazuje potrzebę zmiany przepisów prawa miejscowego
oraz prawa w zakresie: podatków, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, postępowania cywilnego,
zbiórek publicznych, funkcjonowania mediów, społecznego, prawa rodzinnego, kodeksu wykonawczego.
Zakres wnioskowanych zmian w ustawach wymienionych w petycji nie należy do kompetencji
samorządu gminnego. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat.
Wobec powyższego petycję w zakresie punktów 2-17 należy przekazać do rozpatrzenia zgodnie
z kompetencją.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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