Zwoleń, dnia 30 czerwca 2021 r.
ZBIORCZA INRORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH
PRZEZ RADĘ POWIATU W 2020 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 2020 roku.
W 2020 roku do Rady Powiatu w Zwoleniu wpłynęły 3 petycje:
1. Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Rada Powiatu rozpatrzyła petycję podczas XXII sesji w dniu 7 sierpnia 2020 roku
podejmując uchwałę Nr XXII/155/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Petycja skierowana do Rady Powiatu w Zwoleniu składała się z dwóch punktów
postulujących o zmianę przepisów prawa miejscowego, a w szczególności poprzez
dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe rodziców mieszkających i wychowujących
swoje dzieci w danej gminie/ powiecie/województwie w zakresie edukacji ich dzieci,
które z powodu pandemii panującej w Polsce, a w tym panującym ograniczeniom liczby
miejsc w szkołach i przedszkolach nie mogą uczyć się w szkole lub przebywać
w przedszkolu, a tym samym opieka, a zwłaszcza edukacji została przerzucona
na ich rodziców oraz utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież,
obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących.
Samorząd powiatu w dniu 02.04.2020 r. złożył wniosek o dofinansowanie
zakupu niezbędnego sprzętu do nauczania zdalnego i pozyskał maksymalną dla grupy
w której znalazł się powiat zwoleński, pomoc finansową, która wyniosła 70 000 złotych.
Środki na zakup sprzętu pochodziły z budżetu Unii Europejskiej i zostały przekazane
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania
1.1:
„Wyeliminowanie
terytorialnych
różnic
w
możliwości
dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła –
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W dniu
05.05.2020 r. do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat zwoleński trafiło
20 sztuk laptopów z niezbędnym oprogramowaniem. Z przeprowadzonej przez
dyrektorów placówek oświatowych diagnozy wynika, że pozyskany sprzęt zaspokaja
potrzeby uczniów mających problem z dostępem do sprzętu, który służy do zdalnej
nauki z domu. W dniu 09.07.2020 r. podpisana została również umowa o partnerstwie
na rzecz realizacji projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli
i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej
„Edukacja dla rozwoju Regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Punkt drugi petycji dotyczący utworzenia miejsc i pomieszczeń, gdzie można
zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących. Na terenie Powiatu
Zwoleńskiego w każdej z gmin funkcjonują ośrodki pomocy społecznej, które
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w zakresie swej działalności świadczą pomoc osobom potrzebującym w szerokim
zakresie, także w wydawaniu żywności, pomocy materialnej czy finansowej. Ponadto
w Zwoleniu działa Caritas przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu
zajmujący się pomocą skierowaną do osób najbardziej potrzebującym, świadczy
ją również poprzez wydawanie żywności. Instytucje te należycie sprawują swoje
zadania. Należy stwierdzić, że nie ma konieczności tworzenia dodatkowych miejsc
i pomieszczeń gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób
potrzebujących.
2. Petycja dotycząca równego traktowania wszystkich przez władze publiczne oraz
wpłynięcia na Rząd RP, aby przed rozpoczęciem zapowiadanych masowych szczepień
przeciwko wirusowi SARS-COV-2 planowanych od 2021 r., których
eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy powiatu zwoleńskiego,
uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku
jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne
i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Rada Powiatu w Zwoleniu rozpatrzyła petycję podczas XXVI sesji w dniu 31 grudnia
2020 roku podejmując uchwałę Nr XXVI/179/2020 w sprawie rozpatrzenia
i przekazania petycji według właściwości.
Rada Powiatu w Zwoleniu podjęła decyzję o nieuwzględnieniu pierwszej części petycji
co do której Rada Powiatu w Zwoleniu jest właściwa do rozpatrzenia ponieważ istnieją
regulacje prawne dotyczące równości obywateli wobec prawa i takiego też
traktowania obywateli przez organy Powiatu Zwoleńskiego. Obowiązujące
w Rzeczypospolitej Polskiej prawo krajowe reguluje kwestie równości praw. Jednostki
samorządowe w Polsce z mocy prawa zobligowane są do respektowania prawa i z tych
obowiązków organy Powiatu Zwoleńskiego wywiązują się w sposób właściwy, dbając
o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem interesu publicznego oraz
indywidualnych interesów obywateli w sposób niedyskryminujący z jakiejkolwiek
przyczyny, nie ulegając jakiejkolwiek presji.
W związku z tym, że Rada Powiatu w Zwoleniu nie jest właściwa do rozpatrzenia drugiej
części przedmiotowej petycji w odniesieniu do szczepień przeciwko wirusowi SARSCOV-2, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, przekazuje
petycję w tym zakresie według właściwości do Rady Ministrów jako do podmiotu
właściwego.
3. Petycja dotycząca równego traktowania wszystkich przez władze publiczne oraz
wpłynięcia na Rząd RP, aby przed rozpoczęciem zapowiadanych masowych szczepień
przeciwko wirusowi SARS-COV-2 planowanych od 2021 r., których
eksperymentalnymi biorcami mają być także mieszkańcy powiatu zwoleńskiego,
uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w przypadku
jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne
i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Rada Powiatu w Zwoleniu rozpatrzyła petycję podczas XXVI sesji w dniu 31 grudnia
2020 roku podejmując uchwałę Nr XXVI/180/2020 w sprawie rozpatrzenia
i przekazania petycji według właściwości.
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Rada Powiatu w Zwoleniu podjęła decyzję o nieuwzględnieniu pierwszej części petycji
co do której Rada Powiatu w Zwoleniu jest właściwa do rozpatrzenia ponieważ istnieją
regulacje prawne dotyczące równości obywateli wobec prawa i takiego też
traktowania obywateli przez organy Powiatu Zwoleńskiego. Obowiązujące
w Rzeczypospolitej Polskiej prawo krajowe reguluje kwestie równości praw. Jednostki
samorządowe w Polsce z mocy prawa zobligowane są do respektowania prawa i z tych
obowiązków organy Powiatu Zwoleńskiego wywiązują się w sposób właściwy, dbając
o wykonywanie zadań publicznych z uwzględnieniem interesu publicznego oraz
indywidualnych interesów obywateli w sposób niedyskryminujący z jakiejkolwiek
przyczyny, nie ulegając jakiejkolwiek presji.
W związku z tym, że Rada Powiatu w Zwoleniu nie jest właściwa do rozpatrzenia drugiej
części przedmiotowej petycji w odniesieniu do szczepień przeciwko wirusowi SARSCOV-2, na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, przekazuje
petycję w tym zakresie według właściwości do Rady Ministrów jako do podmiotu
właściwego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Fijołek
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