
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 870) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przekazać do Prezydenta Miasta Mielca, jako organu właściwego do rozpatrzenia, petycję 
mieszkańców ul. Kusocińskiego 23-29 z dnia 7 lipca 2022 r. (data wpływu 27 lipca 2022 r.) 
w przedmiocie utrudnień związanych z zajmowaniem miejsc parkingowych przy blokach przez 
osoby korzystające z kąpieliska letniego MOSiR. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2022 r. 

Uzasadnienie  

Pismem z dnia 7 lipca 2022 r. (data wpływu 27 lipca 2022 r.) mieszkańcy bloków nr 23-29 przy ul. 
Kusocińskiego zwrócili się do Rady Miejskiej w Mielcu z petycją w przedmiocie podjęcia działań 
w sprawie utrudnień związanych z zajmowaniem miejsc parkingowych przy blokach przez osoby 
korzystające z kąpieliska letniego MOSiR. W uzasadnieniu petycji wskazano, że pomimo 
rozbudowy w ostatnich latach parkingów w dalszym ciągu brakuje miejsc parkingowych dla 
mieszkańców, co jest związane z zajmowaniem parkingów przez osoby korzystające z letnich 
basenów MOSIR oraz uczestniczące w organizowanych na błoniach imprezach plenerowych 
i odbywających się na stadionie miejskim meczach piłkarskich. Ponadto wskazano, iż kierowcy 
którzy zajmują miejsca parkingowe przy blokach ul. Kusocińskiego parkują nie tylko na miejscach 
przeznaczonych dla mieszkańców, ale także zastawiają wjazd od strony ul. Kusocińskiego 23 i 29, 
co utrudnia wjazd i powoduje zagrożenie w ruchu drogowym oraz w strefie zamieszkania. 
W związku z przedstawioną sytuacją, zwrócono się do Rady Miejskiej w Mielcu o realne 
rozwiązanie problemu, które uniemożliwi zajmowanie miejsc przeznaczonych dla mieszkańców 
przez osoby nieuprawnione. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Mielcu 
uznaje się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia. 

Zgodnie z zasadą legalizmu, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, 
co oznacza, że mogą działać jedynie  w granicach kompetencji przyznanych im przez normy 
prawne. Tymczasem żaden przepis rangi ustawowej nie zastrzega na rzecz rady gminy uprawnień 
w zakresie objętym żądaniem niniejszej petycji. Zgodnie natomiast z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.509 z późn. zm.) wójt kieruje bieżącymi 
sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wobec powyższego organem właściwym do 
rozpatrzenia przedmiotowej petycji jest Prezydent Miasta Mielca jako organ wykonawczy. 

Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. o petycjach stanowi że, adresat petycji 
który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, 
zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Mielcu postanowiła o przekazaniu przedmiotowej 
petycji do Prezydenta Miasta Mielca jako organu właściwego do jej rozpatrzenia. 
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