
 
 
BR 0014.10.2019.PM                                                                                      Brzesko, dnia  16.12.2019 r. 
 
 
 
 

Zarząd Powiatu Brzeskiego 
 
 
 
 

       Uprzejmie informuję, z e Komisja Skarg, Wniosko w i Petycji Rady Powiatu 

Brzeskiego na posiedzeniu w dniu 16.12.2019 r. szczego łowo przeanalizowała złoz oną 

petycję w interesie publicznym wniesioną przez adwokat Renatę Sutor i przygotowała 

projekt uchwały Rady Powiatu Brzeskiego w sprawie przekazania petycji w interesie 

publicznym wniesionej przez adwokat Renatę Sutor. 

W związku z powyz szym Komisja Skarg, Wniosko w i Petycji przedkłada stosowny 

projekt uchwały przygotowany na najbliz szą sesję Rady Powiatu Brzeskiego 

w grudniu br., z pros bą o zaopiniowanie w mys l przepisu § 47 ust. 3 Statutu Powiatu 

Brzeskiego.  

 

 
                                                                                                                                  Przewodnicząca Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 
 
 

          Elżbieta Kania 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 
1. Zarząd Powiatu Brzeskiego,  
2. a/a. 
 



Klauzula informacyjna Starostwa Powiatowego w Brzesku: Komórka organizacyjna: Biuro Obsługi Rady i Zarządu 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwanym dalej „RODO”  informujemy, iż  na  podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu 

przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez  
Starostwo Powiatowe w Brzesku: 

1.  
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Brzeski, mający 
siedzibę w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, Nr telefonu: 
14-66-33-111, adres e-mail: sp@powiatbrzeski.pl 

2.  
DANE KONTAKTOWE  

INSPEKTORA OCHRONY  
DANYCH  

W Starostwie Powiatowym w Brzesku wyznaczony został Inspektor 
Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie pod 
adresem ADO (32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51), bądź e-mail: 
iodo@powiatbrzeski.pl 

3.  
CELE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH I PODSTAWA 
PRAWNA 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie 
art. 6 i 10 RODO w związku z ustawą o samorządzie powiatowym.  

4.  ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do przetwarzania 
tych danych na podstawie przepisów prawa. 

 

W pozostałych przypadkach, dane nie będą przekazywane innym 
podmiotom. 

5.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA 

TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Przekazywanie do tzw. państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar 
Gospodarczy) przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Brzesku 
Pani/Pana danych osobowych nie jest planowane.  

6.  
OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie, który 
wymagany jest do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Po 
zakończeniu wspomnianego wcześniej okresu, dane przechowywane będą 
jedynie w formie archiwalnej przez okres określony w przepisach prawa, 
zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

7.  PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej), prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie. 

8.  
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 

ORGANU NADZORCZEGO 

Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo takie 
przysługuje Pani/Panu wtedy, kiedy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

9.  
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym.  
 

10.  
ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM 
PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU BRZESKIEGO 

z dnia .................... 2019 r. 

w sprawie przekazania petycji w interesie publicznym wniesionej przez adwokat Renatę 

Sutor 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przekazać do rozpatrzenia zgodnie z właściwością petycję wniesioną w dniu 

6 grudnia 2019 r. przez adwokat Renatę Sutor, w następujący sposób: 

1) Gminie Brzesko, Gminie Czchów, Gminie Borzęcin, Gminie Dębno, Gminie Gnojnik, Gminie Iwkowa 

oraz Gminie Szczurowa, w zakresie punktu pierwszego petycji, obejmującego postulat zmiany 

prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie bezpłatnego parkingu; 

2) Konferencji Episkopatu Polski w zakresie punktu drugiego petycji, obejmującego postulat 

dokonania „pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski”. 

§ 2. Uzasadnienie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością zawiera załącznik                

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego  Rady  Powiatu  do  zawiadomienia wnoszącej petycję 

o przekazaniu petycji. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji 

 

 
Elżbieta Kania 

 
 

Radca Prawny 

 
 

Jerzy Pociecha 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

RADY POWIATU BRZESKIEGO 

z dnia....................2019 r. 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały Nr …….. Rady Powiatu Brzeskiego 

 z dnia ……………….. 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym 

wniesionej przez adwokat Renatę Sutor 

 

W dniu 6 grudnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Brzesku wpłynęła za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej (e-mail) petycja w interesie publicznym wniesiona przez adwokat 

Renatę Sutor. Autor petycji wnosi o: 

1) zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie bezpłatnego parkingu. 

Postuluje również, aby przed „Sądami, Gminami, Starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi 

urzędami publicznymi były parkingi bezpłatne”; 

2) poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji wniesionej                      

do Konferencji Episkopatu Polski przez autora petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa 

Chrystusa na Króla Polski. 

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych             

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem 

miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji 

parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności 

w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia 

preferencji dla komunikacji zbiorowej ustala się strefę płatnego parkowania. Kompetencje w zakresie 

ustalania strefy płatnego parkowania, ustalania wysokości stawek opłaty za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania ustawodawca pozostawił 

radzie gminy (miasta). W myśl bowiem art. 13b ust. 3 ustawy o drogach publicznych, rada gminy 

(rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy 

zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego parkowania lub śródmiejską 

strefę płatnego parkowania. 

      Z treści przywołanych przepisów ustawy o drogach publicznych jednoznacznie wynika,                            

że sprawy związane z utworzeniem strefy płatnego parkowania (określeniem jej granic) oraz 

ustaleniem wysokości opłat za postój pojazdów należą do wyłącznej kompetencji organów gmin. 

Wobec powyższego zasadne jest przekazanie wniesionej petycji (w zakresie pkt. 1) gminom 

położonym na obszarze Powiatu Brzeskiego, celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 

      W myśl art. 2 ust. 3 ustawy  z dnia  11 lipca  2014 r.  o petycjach (Dz. U.  z 2018 r.  poz. 870), 

przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia 
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rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 

zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących 

się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

       Analiza przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511, 1571 i 1815) oraz ustaw szczególnych określających zadania powiatów, pozwala 

jednoznacznie stwierdzić, iż postulat zawarty w pkt. 2 petycji nie mieści się w zakresie zadań 

i kompetencji powiatu. Z tego też względu zasadne jest przekazanie wniesionej petycji (w zakresie 

pkt. 2) Konferencji Episkopatu Polski, celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 

   

  
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji 

 
 

Elżbieta Kania 
 

 

Radca Prawny 
 

 
Jerzy Pociecha 

 

 


