
UCHWAŁA NR XV-179/2019
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019 r., 
która wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 29 listopada 2019r., dotyczącej zmiany przepisów prawa 
w zakresie opisanym w petycji.

2. Zapisy petycji określone w punktach 1-9 zostały rozpatrzone Uchwałą Nr XIV-165/2019 Rady Powiatu 
Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019r.

3. Przekazuje się Marszałkowi Sejmu petycję wymienioną w ust. 1, w zakresie punktów
10- 11, do rozpatrzenia według właściwości.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do przekazania petycji                      
i zawiadomienia wnoszącego petycję o przekazaniu petycji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Wołomińskiego

Robert Perkowski
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UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2019r. do Starostwa Powiatowego w Wołominie wpłynęła petycja
adwokat Renaty Sutor z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany przepisów prawa. W swoim
piśmie adwokat Renata Sutor wskazuje potrzebę zmiany przepisów opisanych w petycji.

Zakres petycji opisany w punktach 1-9 zostały rozpatrzone Uchwałą Nr XIV-165/2019 Rady
Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2019r.

Rozpatrzeniu podlegając punkty 10-11 petycji dotyczące zmian w zapisach przepisów prawa
cywilnego.

Zakres wnioskowanych zmian nie należy do kompetencji samorządu powiatowego. Zgodnie
z zapisem art. 95 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr
78, poz. 483, z późn. zm.), władza ustawodawcza, należy do dwuizbowego Parlamentu,
w którego skład wchodzą Sejm i Senat.

Wobec powyższego petycję należy przekazać do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.
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