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Kolbuszowa, dnia 26.02.2020r.

Pani Renata Sutor
ul. Rynek 8 B
34-700 Rabka-Zdr6j

Informujg, Ze na sesji w dniu 25 lutego 2020 roku Rada Miejska w Kolbuszowej
rozpatrzyla skierowane przez Pani4 petycje, dotyczqce zmiany przepis6w prawa, jakie

wplyngly do Rady Miejskiej w Kolbuszowej w dniu 29 listopada 2019 roku i 9 grudnia 2019

roku. W zalqczeniu przesylam uchwaly:

l) Uchwala Nr XIX/239120 w sprawie rozpatrzenia petycji zloZonej przez adwokat
Renatg Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepis6w prawa.

2) Uchwala Nr XIX/240120 w sprawie rozpatrzenia petycji zlohonej ptzez adwokat
Renatg Sutor z dnia 6 grudnia 2019 roku.

ZpowaZaniem

Otrzymuj4:

l. adresat

2. ala



RADA E.YflJSI{A
W KOLBUSZOWEJ

Uchwala Nr XIX/239/20

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia pefycji zloLonej przez adwokat Renatg Sutor w interesie
publicznym w zakresie zmiany przepis6w prawa

Na podstawie art. l8b ust. I ustawy z dniaS marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2019 t. poz. 506 z p62n. zm) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z ll lipca 2014 roku
o petycjach (ti. Dz.U. 22018 r.poz.870), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$1. 1. Uznaje sig za niewlaSciwqdo rozpatrzeniapetycji adwokat Renaty Sutor kt6ra wplyngla
do Rady Miejskiej w Kolbuszowej w dniu 29 listopada 2019 roku, dotyczqcej zmiany
powszechnie obowiQzuj4cych przepis6w prawa cywilnego, postgpowania cywilnego, prawa
podatkowego, prawa gospodarczego, prawa dotycz4cego medi6w i zbi6rek publicznych, st4d
w tym zakresie przekazuje sig petycjg Marszalkowi Sejmu Rzeczypospolitej polskiej.

2. w zakresie dotycz4cym przepis6w prawa miejscowego uznaje sig petycjg
zabezprzedmiotow4.

$ 2. Zobowiqzuje sig Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Kolbuszowej do przek azaniapetycji
Marszalkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i zawiadomienia wnoszqcego petycjg
o przekazaniu petycji i sposobie rozpatrzenia petycji.

$3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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RADA MXEJSKA
W KOLBI]SZOWEJ Uzasadnienie

w dniu 2g listopad a 2olg roku do Rady Miejskiej w Kolbuszowej wpiyngla petycja

adwokat Renaty Sutor, dotyczqcazmiany przepis6w prawa'

w zakresie zmtany powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa cywilnego'

postgpowania cywilnego, prawa podatkowego, prawa gospodarczego, prawa dotycz4cego

mediow i zbiorek prbticrnych, Rada Miejska w Kolbuszowej uznaje sig za niewlasciwa do jej

rczpatrzenia i postanawia przekazac petycjq Marszalkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej'

w zakresie zmiany przepis6w prawa miejscowego dotycz4cym utworzenia

nieodplatnych miejsc parkingowych, uznajq petycjE zabezprzedmiotow4, poniewaz w Gminie

Kolbuszowa wszystkie miejsca parkingowe, zlokalizowane przy kosciolach' cmentarzach

i szpitalu s4 bezPlatne.
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Kolbuszowa, dnia 26.02.2020r.

Marszalek Sejmu

Rzeczy pospolitej Polskiej

ul. Wiejska 416/8

00-902 Warszawa

W zalEczeniu przesylam petycjg Pani Renaty Sutor z dma l8 listopada2}l9 roku (data

wplywu 29.11.2019), dotyczEcq zmiany powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa

cywilnego, postgpowania cywilnego, prawa podatkowego, prawa gospodarczego, prawa

dotyczqcego medi6w i zbi6rek publicznych. Rada Miejska w Kolbuszowej podczas obrad XIX
sesji w dniu 25 lutego 2020 roku podjgla Uchwalg Nr XIX/239120, zgodnie z kt6rq
zadecydowala o przekazaniu ww, petycji Marszalkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z wlaSciwoSciE. W zalqczeniu przesylam przedmiotow4 uchwalg.
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