
UCHWAŁA NR XXII/151/2020 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

2018 poz. 870) w związku z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U 2020 poz. 920), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją wniesioną w dniu 28 sierpnia 2020 roku o podjęcie przez 

Radę Powiatu Nowodworskiego uchwały intencyjnej sprzeciwiającej się podziałowi 

Mazowsza, uznaje się, że petycja zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego do 

zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady  

/-/ Zdzisław Szmytkowski   

  



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego 

Nr XXII/151/2020 z dnia 29 października 2020 r. 

W dniu 28.08.2020 r. do Rady Powiatu Nowodworskiego wpłynęła, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, petycja (pismo z dn. 27.08.2020 r.) o podjęcie przez Radę Powiatu 

Nowodworskiego uchwały intencyjnej o treści zbliżonej do tekstów przyjętych przez inne 

organy, które stanowczo sprzeciwiają się podziałowi Mazowsza. Petycja zawiera również 

prośbę o upublicznienie przedmiotowej uchwały za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Stosownie do postanowień art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920) rada powiatu rozpatruje skargi na działania zarządu 

powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez 

obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Zasady składania i 

rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji 

określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870). Przedmiotem 

petycji, o czym stanowi art. 2 ust. 3 powyższej ustawy, może być żądanie podjęcia 

rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, 

życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.  

Przedmiotowa petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która 

rekomenduje Radzie Powiatu podjęcie wnioskowanej w petycji uchwały. 

Odnośnie prośby o upublicznienie przedmiotowej uchwały za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej należy wskazać, że Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 

6 września 2001 r. (Dz. U. 2019 poz. 1429, z 2020r. poz. 695) w art. 6 ust 1 pkt 4) nakłada na 

władze publiczne obowiązek publikowania między innymi – treść aktów administracyjnych 

i innych rozstrzygnięć w urzędowym publikatorze teleinformatycznym zwanym Biuletynem 

Informacji Publicznej. 


