
 

                                        

 Uchwała Nr XI/102/2019                          

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 19 września 2019 roku 

 

 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia ponownej petycji mieszkańca Stalowej Woli 
 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym, (Dz. U. z 2019r. , poz.511) oraz art. 12 ust. 1   ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o 

petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) Rada Powiatu Stalowowolskiego, uchwala co 

następuje: 

 

 

§ 1. 

Pozostawić bez rozpatrzenia  ponowną petycję mieszkańca Stalowej Woli w sprawie powołania 

zespołu, który opracowałby i wdrożył program robót publicznych. 

§ 2. 

 

Uchwała niniejsza stanowi wraz z jej uzasadnieniem odpowiedź na petycję.  

§ 3. 

 

Uchwałę przekazuje się wnoszącemu petycję. 

 

§ 4. 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Ryszard Andres 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

 Pismem z dnia 16 sierpnia 2019r. adresowanym do Rady Powiatu  Stalowowolskiego, 

które wpłynęło  do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w dniu 20 sierpnia 2019 

mieszkaniec Stalowej Woli  złożył petycję, której główny wątek dotyczy powołania zespołu, 

który opracowałby i wdrożył program robót publicznych. 

Ponadto zwrócił się o przerwanie eksterminacji bezrobotnych RP..  

 

 W dniu  16.09.2019r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Stalowowolskiego zapoznała się z treścią złożonej kolejnej petycji mieszkańca Stalowej Woli 

i stwierdziła, że zagadnienie poruszone w kolejnej petycji jest tożsame z petycją rozpatrzoną 

przez Radę Powiatu Stalowowolskiego w drodze Uchwały Nr XXXIX/276/2018  

z dnia  13 czerwca 2018r.   w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Stalowej Woli. 

Zgodnie z powołaną uchwałą Rada Powiatu postanowiła o uznaniu petycji za bezprzedmiotową 

i równocześnie  wyjaśniała w uzasadnieniu do w/w uchwały problematykę związaną  

z organizacją prac interwencyjnych i robót publicznych, a także poinformowała o zasadach 

pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

 

      Mając na względzie, iż przedmiotowe zagadnie było już  przedmiotem petycji, którą 

rozpatrzyła Rada Powiatu w drodze powołanej uchwały, a w obecnie wniesionej sprawie nie 

wystąpiły nowe fakty nieznane organowi właściwemu do rozpatrzenia petycji – Komisja 

Skarg i wniosków zarekomendowała Radzie Powiatu, aby w obecnym stanie prawnym  

i faktycznym wniesioną petycję pozostawić bez rozpatrzenia. 

 

  Powyższy sposób  załatwienia sprawy reguluje art. 12 ust. Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 

o petycjach, który wskazuje na ograniczenie ilościowe, w sytuacji gdy po rozpatrzeniu petycji 

została wniesiona kolejna petycja w tym samym przedmiocie i tej samej treści. Celem takiego 

uregulowania jest przeciwdziałanie wnoszeniu i rozpatrywaniu przez organy petycji 

dotyczących spraw już rozpatrzonych bez względu na wynik pozytywny czy negatywny.

  

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Ryszard Andres 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


