UCHWAŁA NR XIV/112/2020
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U.
2018 r. poz. 870 ze zm.)
Postanawia się co następuje:
§ 1. Rozpatrzyć petycję Pani Renaty Sutor w sprawie zmiany kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa bankowego, poprzez uznanie się niewłaściwym
do dokonania postulowanych zmian i przekazanie niniejszej petycji zgodnie z właściwością inicjatywy
ustawodawczej wskazaną w art. 118 ust. 1 Konstytucji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczyrku
mgr Borys Matlak
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Uzasadnienie
Do Rady Miejskiej w Szczyrku wpłynęła petycja skierowana przez Panią Renatę Sutor. Petycja ta
w swojej treści zawiera postulat zmian w przepisach obowiązującego prawa:
1. w kodeksie cywilnym w zakresie zmiany przepisów w sprawie odwołania darowizny oraz
wprowadzenia progu zadatku,
2. w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w zakresie uregulowań dotyczących orzekania o winie w trakcie
postępowania rozwodowego,
3. w kodeksie postepowania cywilnego w zakresie doręczeń korespondencji, dopuszczania dowodów,
regulowania kontaktów rodziców z dzieckiem oraz zmiany przepisów regulujących egzekucję.
4. w prawie bankowym w zakresie wprowadzenia przepisu zakazującego pobierania opłat za wcześniejszą
spłatę kredytu.
Wniesiona petycja została przekazana Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczyrku,
która stwierdziła, iż Rada Miejska w Szczyrku jest niewłaściwa do zmiany przepisów wskazanych we
wniesionej petycji. Należy stwierdzić, gmina jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada
inicjatywy ustawodawczej. Zgodnie z art. 118 ust. 1 i 2 Konstytucji inicjatywa ustawodawcza przysługuje
posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów. Inicjatywa ustawodawcza
przysługuje również grupie co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb
postępowania w tej sprawie określa ustawa.
W związku z powyższym koniecznym stało się podjęcie niniejszej uchwały.
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