
UCHWAŁA NR XXII/134/2020 
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmian przepisów prawa miejscowego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu punktu 1 petycji adw. Renaty Sutor dotyczącej zmian przepisów prawa miejscowego, 
postanawia się nie uwzględnić petycji z uwagi na okoliczności wskazane w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do zawiadomienia 
podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz 
z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego 

 
 

Andrzej Grabowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511, 1571 i 1815) Rada Powiatu podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji Rady. W myśl art. 16a ust. 1 cytowanej ustawy Rada Powiatu rozpatruje petycje składane
przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.

Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr
LXVI/293/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4899) Komisja skarg, wniosków
i petycji bada zasadność petycji, do rozpatrzenia których właściwa jest Rada. W myśl §
62 ust. 2 cytowanego Statutu Komisja skarg, wniosków i petycji przygotowuje projekt uchwały i przedkłada
go pod obrady Rady Powiatu.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 870)
petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten
organ. Z kolei zgodnie z art. 13 ust. 1 cytowanej ustawy podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot
wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej, albo za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.

W dniu 2 grudnia 2019 roku do Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wpłynęła petycja adw. Renaty
Sutor (zwanej dalej „Wnioskodawcą”) w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Wnioskodawca
zwróciła się w 17 punktach o dokonanie zmian w przepisach prawa miejscowego, cywilnego, podatkowego,
gospodarczego, rodzinnego i karnego oraz w zakresie organizacji zbiórek publicznych .

Petycję, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zamieszczono na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Celem zbadania zasadności wniosków zawartych w petycji nadano jej bieg kierując ją, zgodnie z §
62 ust. 1 Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr LXVI/293/2018
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 4899), do Komisji skarg, wniosków
i petycji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego (zwanej dalej „Komisją”).

Komisja z przedmiotową petycją zapoznała się na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. W wyniku
analizy treści petycji oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Radcy Prawnego Urzędu, członkowie Komisji
stwierdzili, że Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia ww.
petycji jedynie w punkcie 1, dotyczącym zwolnienia z opłat parkingowych przed miejscami użyteczności
publicznej, w tym przed szpitalami, a także wprowadzenia w sklepikach przyszpitalnych cen detalicznych
na artykuły spożywcze. Natomiast w punktach 2-17, dotyczących zmian obowiązujących przepisów prawa,
właściwym do rozpatrzenia jest ustawodawca, czyli Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z powyższym na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,
przekazano petycję do rozpatrzenia w punktach 2-17 właściwemu organowi uchwałą Nr XX/128/2019 Rady
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji wg właściwości.

Analizując natomiast petycję w zakresie punktu 1 Komisja podjęła decyzję o jej procedowaniu na
kolejnym posiedzeniu oraz o wystąpieniu z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-
Dobrzyniu o informację na temat płatnych miejsc parkingowych zlokalizowanych na nieruchomościach
należących do Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Na kolejnym posiedzeniu Komisji w dniu 16 stycznia 2020 r., członkowie Komisji zapoznali się
z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu uzyskując
informację, iż Powiat Golubsko-Dobrzyński nie posiada na terenie swoich nieruchomości parkingów
z płatnymi miejscami postojowymi.

Natomiast w sprawie wniosku o wprowadzenie w Szpitalu Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu bezpłatnej
strefy parkowania oraz obniżenie, w sklepiku tamtejszej placówki, cen na artykuły spożywcze do poziomu
cen ze sprzedaży detalicznej członkowie Komisji stwierdzili, iż Szpital w Golubiu-Dobrzyniu jest spółką
prawa handlowego, gdzie to Zarząd Spółki podejmuje decyzję na temat odpłatności za zlokalizowane na jej
terenie miejsca parkingowe, jak również decyduje o wydzierżawieniu pomieszczeń szpitalnych na
prowadzenie w nich działalności handlowej.
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Koszty utrzymania parkingów nie są ujęte w procedurach medycznych, a co za tym idzie, nie są
pokrywane z przychodów osiąganych przez szpitale publiczne. Utrzymanie infrastruktury niemedycznej,
niezwiązanej bezpośrednio z kosztami leczenia, czyli ich podstawową działalnością, są kosztami
dodatkowymi. W celu umożliwienia zachowania odpowiedniego technicznego utrzymania takiego obszaru,
szpitale pobierają opłaty, które chociaż w części umożliwiają ich pokrycie.

Dodatkowo członkowie Komisji stwierdzili, że Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu nie posiada
kompetencji do ingerencji w ceny towarów konsumpcyjnych, gdyż są one wyrazem swobody działalności
gospodarczej podmiotu, który wydzierżawił i prowadzi dany obiekt.

Mając na względzie powyższe Komisja, po szczegółowym przeanalizowaniu punktu 1 przedmiotowej
petycji stwierdza, że zawarte w nim wnioski nie dotyczą Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i postanowiła
uznać petycję za niezasadną.

Mając na względzie powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.
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