Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Zwoleniu w 2019
roku.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)
przedstawiam informację zbiorczą o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Zwoleniu
w 2019 roku.
W 2019 roku do Rady Powiatu w Zwoleniu wpłynęły 2 petycje:
1.Petycja CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego, której przedmiotem było
wprowadzenie w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej
polityki i ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów.
Rada Powiatu w Zwoleniu rozpatrzyła petycję podczas XV sesji w dniu 14 listopada 2019 roku
podejmując uchwałę Nr XV/107/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów radnych Powiatu Zwoleńskiego.
Wnioski zawarte w petycji nie zostały uwzględnione przez Radę Powiatu
w Zwoleniu.
Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym jak i przepisy innych ustaw zawierają zestawienie
obowiązków radnego w sferze antykorupcyjnej, ograniczenia w prowadzeniu przez radnych
działalności gospodarczej, zakaz zawierania określonych umów cywilnoprawnych, obowiązek
składania oświadczeń majątkowych ale także wymagania w wymiarze etyczno-moralnym,
mieszczące się w obowiązującym porządku prawa. Przywołane przepisy w sposób
wyczerpujący regulują kwestię korupcyjną i przeciwdziałanie temu zjawisku. Wskazana
w petycji publikacja pt.: „Korupcja Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów
władzy wybieranych w wyborach powszechnych" jest dokumentem o charakterze
edukacyjnym, z praktycznymi poradami a zatem mogą zostać wykorzystane jako wytyczne m.
in. do szkolenia w zakresie modelowego postępowania w sferze działalności publicznej bądź
zarekomendowane Radnym Rady Powiatu do zapoznania się z zaleceniami CBA zawartymi
w dokumencie.
W związku z powyższą analizą Rada Powiatu w Zwoleniu postanowiła nie uwzględniać
petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie
Powiatowym w Zwoleniu w odniesieniu do radnych Rady Powiatu w Zwoleniu.
2.Petycja Renaty Sutor, której przedmiotem była zmiana przepisów prawa miejscowego.
Rada Powiatu w Zwoleniu rozpatrzyła petycję podczas XVI sesji w dniu 20 grudnia 2019 roku
podejmując uchwałę Nr XVI/112/2019 w sprawie rozpatrzenia i przekazania według
właściwości petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Petycja skierowana do Rady Powiatu w Zwoleniu składała się z jedenastu punktów
postulujących o zmianę przepisów prawa. Zgodnie ze swoją właściwością Rada Powiatu
rozpatrzyła pkt 1 petycji w którym zawarty był postulat, aby miejsca publiczne służące jako
parkingi były nieodpłatne oraz aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów
żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących we wszystkich sklepach.
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
miała podstaw, aby uwzględnić petycję w punkcie pierwszym, wobec tego uznała go za
bezzasadny. 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 była 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, przesłała petycję w tym zakresie według właściwości do Sejmu
RP jako do podmiotu właściwego.
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