UCHWAŁA Nr XVI/112/2019
RADY POWIATU W ZWOLENIU
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i przekazania według właściwości petycji w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz art.6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się z petycją w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego i zapoznaniu się
ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Zwoleniu, Rada Powiatu
w Zwoleniu postanawia o nieuwzględnieniu przedmiotowej petycji z przyczyn określonych
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2.
1.Rada Powiatu w Zwoleniu uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji w punktach
od 2 do 11.
2.W zakresie punktów od 2 do 11 petycję przekazuje się do Sejmu RP jako do właściwego
podmiotu.
§ 3.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do powiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia, poprzez przesłanie niniejszej uchwały wraz
z uzasadnieniem.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:
Przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Fijołek

Uzasadnienie
W dniu 29 listopada 2019 roku do Rady Powiatu w Zwoleniu wpłynęła petycja
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Zgodnie z art.16a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Rada Powiatu rozpatruje petycje składane przez
obywateli; w tym celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji. Natomiast z art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) wynika, że petycję
dotyczącą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat rozpatruje
w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie do pozostałych
właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Petycja skierowana do Rady Powiatu w Zwoleniu składa się z jedenastu punktów
postulujących o zmianę przepisów prawa. Zgodnie ze swoją właściwością Rada Powiatu
w Zwoleniu rozpatruje punkt pierwszy, w którym zawarty jest postulat, aby miejsca publiczne
służące jako parkingi były nieodpłatne, a także o wprowadzenie w szpitalnych sklepach cen
produktów żywnościowych na poziomie cen detalicznych obowiązujących w zwykłych
sklepach.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Zwoleniu po zapoznaniu się
z petycją uznała punkt 1 petycji, co do którego Rada Powiatu w Zwoleniu jest właściwa do
rozpatrzenia za bezzasadny, ponieważ na terenie powiatu zwoleńskiego nie ma wyznaczonych
miejsc parkingowych, za które parkujący ponosiłby opłaty, a na terenie szpitala w Zwoleniu
nie ma punktu prowadzącego sprzedaż detaliczną produktów żywnościowych. Rada Powiatu
w Zwoleniu nie ma podstaw, aby uwzględnić petycję w punkcie pierwszym. Z uwagi na fakt,
że osoba składająca petycję skierowała ją również do Urzędu Miejskiego w Zwoleniu oraz gmin
z terenu powiatu zwoleńskiego: Kazanów, Policzna, Przyłęk i Tczów odstąpiono od
dodatkowego przesyłania jej zgodnie z właściwością rzeczową do gmin powiatu.
W związku z tym, że Rada Powiatu w Zwoleniu nie jest właściwa do rozpatrzenia
przedmiotowej petycji w zakresie punktów od 2 do 11, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach, przekazuje petycję w tym zakresie według właściwości do Sejmu
RP jako do podmiotu właściwego.
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