
 

 

Uchwała Nr XXXIX/276/2018 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 13 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Stalowej Woli 
 

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

powiatowym, (Dz. U. z 2018r. , poz.995 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2, 11 i 13  ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (dz. U. z 2018r., poz. 870) Rada Powiatu Stalowowolskiego, 

uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu petycji   mieszkańca Stalowej Woli  w sprawie  powołania zespołu, który 

opracowałby i wdrożył program robót publicznych, postanawia uznać petycję za 

bezprzedmiotową. 

§ 2. 

 

Uchwała niniejsza stanowi wraz z jej uzasadnieniem odpowiedź na petycję. 

 

§ 3. 

 

Uchwałę przekazuje się wnoszącemu petycję. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

 

 

 Pismem z dnia 13 marca 2018r. adresowanym do Rady Powiatu Stalowowolskiego, 

które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w dniu 14 marca 2018r. oraz  

pismami  z dnia 20 kwietnia 2018r. i 10 maja 2018r. również adresowanymi do Rady Powiatu 

Stalowowolskiego,  Pan Stanisław Fila złożył petycję, której główny wątek dotyczy powołania 

zespołu, który opracowałby i wdrożył program robót publicznych. 

Ponadto zwrócił się o przerwanie eksterminacji bezrobotnych RP. Rada Powiatu uważa, że jest 

to nadużycie ze strony wnoszącego petycję. Przeciwko takiemu stwierdzeniu zaprotestowała 

również Minister Pracy i Polityki Społecznej, do której zwracał się w tych samych sprawach.  

 

 Rozpatrując petycję  Rada Powiatu Stalowowolskiego uznała, że nie zasługuje ona na 

uwzględnienie. 

 

W toku postępowania Starosta Powiatu zwrócił się do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

z prośbą o ustosunkowanie się do żądania wniesionego w petycji. 

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 24.05.2018r. Zarząd Powiatu przeanalizował petycję 

oraz zapoznał się ze stanowiskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 

Propozycja powołania zespołu, o który wnosi wnioskodawca  nie znajduje uzasadnienia 

prawnego. Problematykę związaną z organizacją robót publicznych regulują przepisy Ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jedn. Dz. 

U. z 2017r., poz.1065 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 24 czerwca 2014r., w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych 

oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne  

(Dz. U. z 2014r., poz.864). 

 Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą roboty publiczne mogą być organizowane przez: 

powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony 

środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz 

pomocy społecznej, spółki wodne i ich związki. 

Wskazane wyżej przepisy prawa nie przewidują powoływania specjalnego zespołu do 

opracowania i wdrożenia robót publicznych. 



Ponadto skierowanie do podjęcia robót publicznych może otrzymać osoba bezrobotna, na 

podstawie ustalonego profilu pomocy i zgodnie z indywidualnym planem działania.  

Źródłem finansowania robót publicznych w powiecie stalowowolskim są środki Funduszu 

Pracy przyznawane samorządowi powiatowemu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej na realizację zadań w zakresie polityki rynku pracy. 

 Robotami Publicznymi w powiecie stalowowolskim w latach 2015 – 2018 objętych 

zostało: w 2015 roku – 33 osoby, w 2016r. – 47 osób, w 2017r. – 78 osób,  

w 2018 – 16 osób. 

  

 Jednocześnie organ poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2017r. 

o petycjach: 

1.  art. 13 ust. 1. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję 

o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

2. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

 

2. art. 12. 1. Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia 

petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten 

podmiot,  jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane 

podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. 

 

 

 

 Ryszard Andres 

 Przewodniczący Rady Powiatu 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 


