UCHWALA NR 197/XVIII/2020
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpatnenia petycji.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie gminnym (Dz. U.
z 2019r., poz. 506 ze zm.)w zwiqzku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014r. o petycjach @z. U, z 2018 poz. 870) Rada Miejska w Serocku uchwala co nasbpuje:

% 1Po rozpatrzeniu petycji w sprawie przepis6w p r a m miejscowego Rada Miejska uznaje, ke
brak jest podstaw do merytorycznego rozpahzenia przedmiotowej petycji. Uzasadnienie
sposobu rozpatrzenia petycji okreila zalqctcznik do uchwaly.

8 2Zobowipje siq Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Serocku do zawiadomienia
skladajqcego petycjq o sposobie jej zalatwienia.
Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjqcia.

8 3.

Zaiqcznik do uchwaiy Nr 197/XYIIV2020
z dnia 22 s@cmia2020r.

Uzasadnienie do uchwaiy w sprawie rozpatnenia petycji.
W dniu 28 listopada 2019r. wptyqia do Rady Miejskiej w Serocku petycja od Pani R. S.
m.in. w sprawie przepidw prawa miejscowego w zakresie ,,aby miejsca publiczne s-ce
jako parkingi przed wszystkimi KoScioiami, cmentarzami oraz szpitalami byiy nieodpiatne
oraz aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produkt6w 2ywnoSciowych nie
pmkraczaiy cen detalicznych obowiqzujqcych w zwyzwyklych sklepach.
Sprawq petycji zajmowaia siq Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji na posiC$dZ.e~uw dniu
16 grudnia 2019r.
Po analizie petycji stwierdzono co nastqpuje:
Ustalanie zasad korzystania z parking6w niestrzetonych zlokalizowanych na terenach nie
Wqcych drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokoSci opiat za parkowanie
pojazd6w na tych parkingach na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej @z. U. 2018 r., poz. 1496 ze zrn.)oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie gminnym @z. U. z 2019 r. poz. 506
ze zm.) rnieSci siq w kompetencji dziaiiui gminy, z zastrzekeniem, 2e dotyczy nieruchomoSci
bedqcych wlasnokiq gminy. W innym przypadku o wysokoSci opiat parkingowych decyduje
wiaiciciel czy zarqdzajqcy terenem.
W gminie Serock nie zostaly ustalone strefy piatnego parkowania zar6wno na terenach
bqdqcych drogami publicznymi, jak i na terenach nie bqdqcych drogami publicznymi.
Wobec powyi5szego brak jest podstaw do merytorycznego rozpatrywania przedmiotowej
petycji.
Kwestia dotycqca cen sprzedawanych artykui6w kywnoSciowych w szpitalach r6wnie2 nie
le2y w gestii dzialania rady p i n y , gdy2 rada nie ma kompetencji w zakresie mo2.liwoSci
ksztaltowania cen W o S c i na rynku. Ponadto petycja w tym zakresie nie jest uzasadniona
gdy2 na terenie Miasta i Gminy Serock nie jest usytuowany szpital. Wobec tego w tej kwestii
r6wniek brak jest podstaw do merytorycznego rozpatrywania przedmiotowej petycji.

