Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku
przez organy Powiatu Brzeskiego

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) – podaje się, iż w 2019 r. rozpatrzono 5 petycji.
Przedmiot petycji oraz sposób ich załatwienia obrazuje poniższe zestawienie.
L.p.
1.

Przedmiot petycji
Petycja z dnia 31.07.2019 r. – dotycząca
wprowadzenia
Polityki
Zarządzania
Konfliktem Interesów.

2.

Petycja z dnia 24.09.2019 r. – dotycząca
zmiany przepisów art. 89 § 2 ustawy z dnia
8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

3.

Petycja z dnia 18.11.2019 r. – dotycząca
zmian
przepisów
prawa
miejscowego,
podatkowego, cywilnego, gospodarczego,
mediów, zbiórek publicznych.

Sposób załatwienia petycji
Z uwagi na obowiązujące przepisy, które
zakazują wykonywanie przez pracownika
samorządowego
zajęć
pozostających
w sprzeczności lub związanych z zajęciami,
które wykonuje w ramach służbowych
obowiązków
oraz
obowiązujący
w Starostwie Powiatowym w Brzesku
„Kodeks etyki pracowników Starostwa
Powiatowego w Brzesku”, jak również
przeprowadzone
szkolenia
przez
przedstawiciela CBA, brak uzasadnionych
podstaw do wprowadzenia w tut. Urzędzie
dodatkowych
regulacji
dotyczących
zarzadzania konfliktem interesów.
Rada Powiatu Brzeskiego Uchwałą Nr
X/116/2019
z
dnia
28.11.2019
r.
postanowiła nie uwzględnić wniosków
zawartych w petycji.
Petycja w zakresie zmian przepisów art. 89
§ 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.
o Sądzie Najwyższym została przekazana
zgodnie z kompetencjami do Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Petycja w zakresie zmian przepisów prawa
miejscowego została przekazana zgodnie
z właściwością do SP ZOZ w Brzesku oraz
Urzędu Miejskiego w Brzesku.
W zakresie zmiany przepisów prawa
podatkowego, cywilnego, gospodarczego,
mediów, zbiórek publicznych przekazana
zgodnie z właściwością do Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.

4.

Petycja z dnia 06.12.2019 r. - dotycząca
zmiany przepisów prawa.

Petycja w zakresie dokonania pełnej
Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla
Polski została przekazana do rozpatrzenia
według
właściwości
tj.
Konferencji
Episkopatu Polski.
W zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego tak aby miejsca publiczne
służące jako parkingi przed wszystkimi
Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami:
- w zakresie będącym poza kompetencjami
Rady Powiatu Brzeskiego petycja została
przekazana do rozpatrzenia do każdej
z gmin Powiatu Brzeskiego,

5.

Petycja z dnia 12.12.2019 r. – dotycząca
możliwości
wdrożenia
w
Starostwie
Powiatowym w Brzesku procedur związanych
z
pełnym
zabezpieczeniem
potrzeb
interesantów dot. płatności bezgotówkowych.

- Rada Powiatu Brzeskiego Uchwałą Nr
XI/131/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
postanowiła
przekazać
petycję
do
rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
w Starostwie Powiatowym w Brzesku już
w przeszłości dokonano analizy, o której
mowa w petycji i wychodząc naprzeciw
klientom Naszego Urzędu, wdrożono
procedury
płatności
bezgotówkowych
dokonywanych z wykorzystaniem terminali
płatniczych. Posiadamy dwa terminale
płatnicze, które umieszczono w miejscach,
gdzie są pobierane opłaty tj. w Wydziale
Geodezji i Kartografii (32-800 Brzesko,
ul. Głowackiego 51) oraz w Kasie Starostwa
Powiatowego w Brzesku (32-800 Brzesko,
ul. Piastowska 2B), gdzie obsługiwani są
wszyscy klienci Starostwa (stosunkowo
najwięcej obsługiwanych przez Wydział
Komunikacji i Transportu). Terminale te
w pełni zabezpieczają potrzeby klientów
Starostwa
dokonujących
płatności
bezgotówkowych w Urzędzie;
Jednostkom Powiatu Brzeskiego przesłano
w dniu 24.12.2019 r. (listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

