
Poznań, 25 marca 2020 r. 

BR.0004.13.2020 

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrywanych w roku 2019 

przez Radę Powiatu w Poznaniu 

Realizując obowiązek wynikający z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 870) informuję, że w roku 2019 wpłynęły 3 petycje: 

1. Przedmiot petycji: 

1) wprowadzenie w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie 

z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pt. „Korupcja 

Polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach 

powszechnych" (źródło: 

http://www.antykorupcia.gov.pl/ftp/pdf/CBA Korupcja politvczna.pdf) i opublikowanie jej 

treści na administrowanej w starostwie stronie BIP; 

2) wyznaczenie w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki; 

3) wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki; ustanowienie 

konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 

Sposób załatwienia: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Poznaniu w Uchwale 

Nr 10/2019 z dnia 11 września 2019 r. jednogłośnie uznała, iż petycja nie zasługuje 

na uwzględnienie. Zdaniem Komisji opracowanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie 

zawierało zalecenia wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w radzie powiatu 

lecz wskazówki dla organów władzy publicznej, którzy wybierani są w wyborach 

powszechnych. Stanowiło apel do przedstawicieli władz, aby w życiu zawodowym i prywatnym 

kierowali się wartościami etycznymi. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, iż Rada Powiatu 

w Poznaniu podczas XXXII Sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 27 września 2005 r. podjęła 

stanowisko, którego załącznikiem jest Kodeks Etyki Radnego Powiatu Poznańskiego, 

stanowiący zbiór wartości i zasad, jakimi kierują się radni. Kodeks dostępny jest na Stornie 

Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego pod adresem: 

https://www.bip.powiat.poznan.pl/plik.8762.kodeks-etvki-radnego-powiatu.pdf. 

Rada Powiatu w Poznaniu w dniu 25 września 2019 r. podjęła Uchwałę Nr XII/132/VI/2019, 

w której przyjęła wyniki pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz uznała, iż petycja nie 

zasługuje na uwzględnienie. 
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2. Przedmiot petycji: Petycja została skierowana do rad gmin, powiatów i województw i dot.: 

1) zmiany przepisów prawa miejscowego, 

2) zmiany przepisów: prawa podatkowego, prawa cywilnego, gospodarczego, postępowania 

cywilnego oraz zbiórek publicznych. 

Sposób załatwienia: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Poznaniu dokonała 

oceny formalno-prawnej petycji i po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego uznała, 

że zawarte w części punktu 1 oraz w punktach 2-9 kwestie nie leżą we właściwości Rady 

Powiatu w Poznaniu. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu pismem z dnia 11 grudnia 2019 r. przesłał petycję 

według właściwości do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Przedmiot petycji: Petycja została skierowana do rad gmin, powiatów i województw i dot.: 

1) zmiany przepisów prawa miejscowego, 

2) poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji wysłanej 

do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla 

Sposób załatwienia: Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła postępowanie 

rozpatrując petycję w części dot. pkt. 2 (pkt. 1 petycji należał do właściwości gmin, do których 

została petycja wysłana). Komisja w Uchwale Nr 11/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. jednogłośnie 

uznała, iż petycja w części dot. pkt. 2 nie może zostać uwzględniona. Zdaniem Komisji żądanie 

wyrażone w pkt. 2 petycji nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji powiatu. 

Rada Powiatu w Poznaniu w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła Uchwałę Nr XVIl/199/VI/2020, 

w której przyjęła wyniki pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz uznała, iż petycja nie może 

zostać uwzględniona. 

Petycje wraz z udzielonymi odpowiedziami, z zachowaniem ustawowych terminów, 

opublikowane zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego. 

Polski. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
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