
Zał. do Uchwały Nr XVI/145/2019 

z dnia 30.12.2019r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 28.11.2019r. wpłynęła Starostwa Powiatowego w Lubaczowie petycja z dnia 

18 listopada 2019r. Pani Renaty Sutor w interesie publicznym, w której postuluje o zmianę 

przepisów prawa:  

1) miejscowego we wszystkich Gminach, Powiatach i województwach w Polce, 

aby miejsca publiczne służące, jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, 

cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne oraz postuluję, aby we wszystkich 

szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały 

cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach, 

2) podatkowego poprzez uchylenie posiadania obowiązkowego konta VAT 

w firmowych rachunkach bankowych, gdyż posiadane na nim środki (podatek 

VAT) są tylko przeznaczane do przelewu do Urzędu Skarbowego, a tym samym 

blokują przedsiębiorcom rozwój ich firm, chociażby zakup sprzętu do firmy, czy 

nawet blokują im odłożenie pieniędzy na koncie oszczędnościowym ( konto 

VAT jest nieoprocentowane), 

3) cywilnego poprzez dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. –kodeks 

cywilny, dalej kc – art. 357(2) kc i odpowiednio dodanie stosownego artykułu 

do ustawy z dnia 12 maja 2011 roku – o kredycie konsumenckim przepisu, 

którego treść miałaby by brzmienie: 

- art. 357(2) § 1 kc, „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, po 

powstaniu zobowiązania spełnienie świadczenia dla jednej ze stron groziłoby 

rażąca stratą, a dla drugiej stałoby się rażącym wzbogaceniem, Sąd może po 

rozważeniu interesów stron i zgodnie z zasadami współżycia społecznego 

zmniejszyć albo zwiększyć wysokość świadczenia lub sposób spełnienia 

świadczenia. Sąd może zmienić istotne warunki umowy z dniem wcześniejszym 

niż dzień wytoczenia powództwa, jeżeli do nadzwyczajnej zmiany stosunków 

doszło jeszcze przez wytoczeniem powództwa. 

- art. 357(2) § 2 kc, „ Jeżeli świadczenie rażąco wzbogacone, o którym mowa 

w § 1 zostało w całości lub w części spełnione przepisy o bezpodstawnym 

wzbogaceniu stosuje się odpowiednio” 

4) gospodarczego poprzez wprowadzenie zasad etyki kupieckiej i zawodowej 

poprzez wprowadzenie takiego kodeksu, który w drodze analogi byłby podobny 

do kodeksu etyki zawodu adwokata, 

5) gospodarczego poprzez wprowadzenie w drodze rozporządzenia na polski rynek 

oznaczenia produktów żywnościowych i handlowych w postaci gwiazdek 

jakościowych, tj. od 1-5 tak, aby konsument idąc do sklepu wiedział, jakiej 

jakości produkt kupuje. 



6) mediów poprzez wprowadzenie zakazu reklam zabawek dla dzieci w okresie 

listopad i grudzień oraz maj i czerwiec oraz wykorzystywanie psychologii 

dziecięcej w handlu, 

7) postepowania cywilnego poprzez wprowadzenie przepisu, zgodnie, z którym 

jeśli ktoś podpisał ugodę przed mediatorem lub ugodę sądową, to taka ugoda 

obowiązuje od momentu jej podpisania, a nie od momentu zatwierdzenia jej 

przez Sąd, 

8) zbiórek publicznych w ten sposób, aby utworzyć w Ministerstwie Cyfryzacji 

jednostkę, która odpowiedzialna byłaby za utworzenie ogólnokrajowego portalu 

zbiórek publicznych oraz kontrolowałaby takie zbiórki, 

9) cywilnego poprzez dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks 

cywilny i ustawy z dnia 12 maja 2011 roku – o kredycie konsumenckim 

przepisu, którego treść miałaby brzmienie: „w przypadku przedterminowej 

spłaty kredytu przez biorącego pożyczkę(kredytobiorcę) dający pożyczkę 

(kredytodawca0 zobowiązany jest w terminie 30 dni, licząc od daty spłaty całej 

pożyczki do proporcjonalnego zwrotu biorącemu pożyczkę( kredytobiorcy) 

kosztów kredytu przypadających za pozostały okres obowiązywania umowy” 

Powinno to obowiązywać w obrocie profesjonalnym, jak i konsumenckim. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 

10 grudnia 2019r. dokonała analizy wniesionej petycji i oceny jej zasadności i uznała ją za 

niezasadną.  

Uzasadniając powyższe i odnosząc się do meritum petycji w pkt. 1 ustalono, że 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie posiada dwa parkingi, 

które w całości są udostępnione nieodpłatnie a, także są wyznaczone cztery miejsca parkingowe 

dla osób niepełnosprawnych. Ponadto Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Lubaczowie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843) jedynie ogłasza przetarg w sprawie oddania 

w najem lokalu w SP ZOZ w Lubaczowie z przeznaczeniem na sklepik z artykułami 

spożywczymi, gazetami i innymi drobnymi artykułami codziennego użytku z wyłączeniem 

handlu papierosami, wyrobami tytoniowymi oraz napojami alkoholowymi.   

SP ZOZ w Lubaczowie nie ma innych możliwości prawnych w celu regulacji cen 

sprzedawanych produktów żywnościowych w sklepie znajdującym się na terenie szpitala.  

W związku z powyższym, postulat o zmianę przez Radę Powiatu przepisów prawa 

miejscowego, w powyższym zakresie, jest niezasadny. 

Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. 

(Dz.U. Nr 78, poz. 483): „Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, 

Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów”.  

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2  ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014. (Dz.U. 

z 2018r., poz. 870): „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. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, 



adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ja 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w ust. 1, do pozostałych 

właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.  

 

Podsumowując Staroście, Zarządowi Powiatu czy Radzie Powiatu nie przysługuje 

inicjatywa ustawodawcza. W związku z powyższym należy uznać, iż z powodu przeszkody 

formalnej w postaci nadania petycji do niewłaściwego adresata, należy niniejszą petycję 

w pkt 2, pkt 3 w pkt 4, pkt 5 pkt 6, pkt 7 w pkt 8, pkt 9 przekazać do Sejmu, Senatu, Prezydenta 

i Rady Ministrów zawiadamiając jednocześnie autora petycji. 

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w uchwale.  


