
UCHWAŁA NR XIV/128/2019
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania petycji do organów właściwych do jej rozpatrzenia

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 870) oraz § 57 Statutu Powiatu Raciborskiego przyjętego Uchwałą Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego z późn. zm. 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 6384 i poz. 7449)

po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Powiatu Raciborskiego uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor 
z dnia 4 grudnia 2019 r.  w sprawie zmiany przepisów prawa.

2. Przekazuje się petycję, o której mowa w ust. 1:

1)Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

2)do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

3)do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

4)Prezesowi Rady Ministrów,  
jako organom właściwym do jej rozpatrzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Radca Prawny

Lidia Chrzan

Przewodniczący Rady

Adam Wajda



UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2019 r. wpłynęła petycja Pani Ireny Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa:

1) cywilnego poprzez zmianę ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny w ten sposób,

aby odwołanie darowizny nastąpiło w dwóch przypadkach, tj. z powodu rażącej niewdzięczności

(tak jak obecnie) lub z powodu wystąpienia wysokiego stopnia demoralizacji obdarowanego,

2) rodzinnego i postępowania cywilnego w ten sposób, aby w sprawie o rozwód / separację wina

w rozkładzie pożycia małżeńskiego ustalana była na dzień zaistnienia zupełnego rozkładu pożycia

małżeńskiego,

3) w kwestii doręczeń korespondencji - poprzez stworzenie takiej ustawy, który nakazywałby

każdemu obywatelowi Polski (w drodze analogi do ustawy meldunkowej) zgłoszenia swojego

aktualnego miejsca zamieszkania w Gminie, gdzie aktualnie obywatel ma stałe ma miejsce

zamieszkanie pod rygorem uznania, że korespondencja tam doręczona jest uznana za doręczoną,

4) w kwestii postępowań cywilnych poprzez wprowadzenie, że Sąd w sprawach, gdzie ustala się

kontakty rodzica z dzieckiem może wydać na posiedzeniu niejawnym postanowienie w którym

rozstrzyga wnioski o udzielenie zabezpieczenia uregulowania tych kontaktów na czas trwania

postępowania, a nie tak jak jest obecnie, że na rozprawie na której wyznaczenie czeka się kilka

miesięcy,

5) w kwestii postępowań egzekucyjnych poprzez wprowadzenie, że licytacje ruchomości powinny

być przeprowadzone na portalu internetowym (ogólnopolskim) utworzonym przez Naczelną Izbę

Komorniczą, aby większa liczba osób mogła uczestniczyć w tych licytacjach, co byłoby korzystne

dla dłużników, którzy spłaciliby swoje zobowiązania lub pomniejszyliby je,

6) kodeksu cywilnego poprzez wprowadzenie maksymalnego progu zadatku, tj. do 20%, a jeśli

ktoś przy zawarciu umowy wpłacił więcej, to powinno przyjmować się, ze jest to zaliczka, która

powinna być zwrotna,

7) kodeksu cywilnego i prawa bankowego poprzez wprowadzenie przepisu zakazującego

pobieranie opłat za wcześniejszą spłatę kredytu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotkała się w powyżej sprawie w dniu 17 grudnia

2019 r. Po analizie treści petycji członkowie Komisji uznali, że Rada Powiatu Raciborskiego nie

jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej petycji.

Zgodnie z art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom,

Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów.



W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 17 grudnia 2019 r.

uznała jak w powyższym uzasadnieniu i wnosi o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Podjęcie uchwały w tym stanie rzeczy jest celowe i uzasadnione.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Przewodniczący Rady
Rady Powiatu Raciborskiego

Tomasz Cofała Adam Wajda




