UCHWAŁA NR XXXIV/286/21
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Nowe Spektrum

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zmianami), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w związku z § 18 ust. 1 Statutu Powiatu Cieszyńskiego stanowiącego
załącznik do uchwały Nr VII/45/19 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Cieszyńskiego.
Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:
§ 1.
Uznać za bezzasadną petycję Fundacji Nowe Spektrum i zatwierdzić odpowiedź na petycję jak w
załączniku do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Cieszyńskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Stanisław Kubicius
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/286/21
Rady
Powiatu
Cieszyńskiego
z dnia 26 października 2021 r.
RZ.
W odpowiedzi na petycję z dnia 17 września 2021r. w sprawie przyjęcia uchwały o treści wskazanej w
petycji, uprzejmie informuję, że Rada Powiatu Cieszyńskiego uznała ją za bezzasadną.
Uzasadnienie
W dniu 17 września 2021r. do Przewodniczącego Rady wpłynęła petycja Fundacji Nowe Spektrum, w
której zawarto postulat o podjęcie uchwały o treści zaproponowanej w petycji.PrzewodniczącyRady przekazał
petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, do przeanalizowania. W trakcie badania sprawy uznano, że
obowiązek równego traktowania i niedyskryminowania bez względu na jakąkolwiek przyczynę wynika wprost
z Konstytucji RP, regulacji prawa międzynarodowego i ustaw szczególnych. Nie jest dopuszczalne powtarzanie
regulacji ustawowych w aktach niższego rzędu, a zatem również podjęcie przez Radę uchwały w przedmiocie
równego traktowania i zakazu dyskryminacji.
Należy dodać, że Powiat Cieszyński jako jednostka samorządu terytorialnego zapewnia równe traktowanie
wszystkich ludzi i przeciwdziała dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. W działaniu Powiatu Cieszyńskiego
zarówno w zakresie realizacji zadań zleconych, czy zadań własnych, jak również w stosunkach pracowniczych
nie sposób znaleźć przykłady nierównego traktowania, czy dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że petycja powinna być rozpatrzona negatywnie i takie
stanowisko zarekomendowała Radzie Powiatu, która stanowisko Komisji zaakceptowała i zatwierdziła w
formie uchwały.
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