
UCHWAŁA NR XV/117/2019
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.), Rada Gminy Lubsza uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Przekazuje się  podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji tj. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 
petycję Pani Renaty Sutor z dnia  29 listopada 2019 r., w części dotyczących zmian prawa:

1) podatkowego poprzez uchylenie posiadania obowiązkowego konta VAT w firmowych rachunkach bankowych;

2) cywilnego poprzez dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny, dalej kc - art. 357 (2) kc 
i odpowiednio dodanie stosownego artykułu do ustawy z dnia 12 maja 2011 roku – o kredycie konsumenckim 
którego treść miałaby brzmienie: „• art. 357 (2) § 1 kc „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, po 
powstaniu zobowiązania spełnienie świadczenia dla jednej ze stron groziłoby rażącą 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. S ąd może 
zmienić istotne warunki umowy z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, jeżeli do 
nadzwyczajnej zmiany stosunków doszło jeszcze przed 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;”;

3) gospodarczego  poprzez wprowadzenie zasad etyki kupieckiej i zawodowej;

4) gospodarczego  poprzez wprowadzenie w drodze rozporządzenia na polski rynek oznaczenia produktów 
żywnościowych i handlowych w postaci gwiazdek jakościowych;

5) mediów poprzez wprowadzenie zakazu reklam zabawek dla dzieci w okresie listopad i grudzień oraz maj 
i czerwiec oraz wykorzystywania psychologii dziecięcej w handlu;

6) postępowania 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;

7) zbiórek publicznych w ten sposób, aby utworzyć w Ministerstwie Cyfryzacji jednostkę, która odpowiedzialna 
byłaby za utworzenie ogólnokrajowego portalu zbiórek publicznych oraz kontrolowałaby takie zbiórki;

8) 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 (kredytodawca) 
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”;

9) cywilnego poprzez zmianę ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny w ten sposób, że w prawie 
spadkowym dziedziczenie powinno być rzeczowe (w testamencie) albo ustawowe, tzn. jeśli ktoś sporządzi 
testament, a w nim rozporządzi poszczególnymi składnikami majątkowymi (samochodem, domem), to 
spadkobierca/y od razu nabywa poszczególne składniki majątkowe bez dokonywania działów spadku;

10) cywilnego poprzez zmianę ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny w ten sposób, że 
w przepisach umowy dożywocia wprowadzić nową instytucję, tj. zamiany umowy dożywocia na jednorazowe 
wynagrodzenie (w drodze analogi należy zastosować przepisy o służebności drogi koniecznej) 
z uwzględnieniem przy tym wynagrodzeniu już wypełnionych świadczeń na rzecz dożywotników (zwyczajowo 
przyjętych). Natomiast zamiana na rentę powinna mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach.
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§ 2. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o przekazaniu petycji podmiotowi właściwemu w rozumieniu 
art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy  Lubsza zobowiązując go do 
przekazania petycji oraz przesłania podmiotowi wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza

Wojciech Jagiełłowicz
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