Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Bielskiego w roku 2019.
Podstawa prawna: art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 r. poz. 870).

Liczba wniesionych petycji - 4
Petycja nr 1 - zawierająca prośbę mieszkanki Bielska Podlaskiego o zwiększenie liczby pasażerskich
połączeń autobusowych bądź kolejowych na trasie Bielsk Podlaski - Białystok.
Sposób załatwienia petycji:
Petycja została przesłana na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego celem załatwienia wg właściwości.
Petycja nr 2 - zawierająca żądanie mieszkańców budynku przy ul. Podleśnej w Białymstoku
o uwzględnienie ich praw swobodnego dostępu do budynku poprzez niedokonywanie zwrotu
poprzedniemu właścicielowi działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tego budynku.
Sposób załatwienia petycji:
W odpowiedzi poinformowano, że postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ
Starosta Bielski wydał w międzyczasie decyzję, która w całości uwzględnia żądanie petentów.
Petycja nr 3 - dotycząca modernizacji drogi powiatowej nr 1705B na odcinku od granicy powiatu
bielskiego do drogi krajowej nr 19.
Sposób załatwienia petycji:
Poinformowano petentów, iż samorząd powiatowy nie jest w stanie zadania zrealizować z uwagi na
brak środków. Szacowany koszt modernizacji drogi wynosi około 10 000 000 zł. Modernizacja drogi
będzie możliwa dopiero w przypadku pozyskania środków na ten cel.
Petycja nr 4 - o przyjęcie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla radnych powiatowych.
Sposób załatwienia petycji:
Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim podjęła uchwałę nr X/67/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji z dnia 31 lipca 2019 r. o przyjęcie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla
radnych powiatowych uznając petycję za bezzasadną. W uzasadnieniu stwierdzono, że Rada Powiatu
w Bielsku Podlaskim w roku 2011 przyjęła Deklarację w sprawie przyjęcia Kodeksu etycznego
radnych Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim i nie ma potrzeby wprowadzenia dalszych obostrzeń w
tym zakresie.
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