
UCHWAŁA Nr XXXIX/248/2022 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO  

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 6 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 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 20.12.2021 r. (data wpływu do Rady Powiatu 

23.12.2021 r.) postanawia się o przekazaniu jej do: Rady Miejskiej w Nowym Dworze 

Mazowieckim, Rady Miejskiej w Nasielsku, Rady Miejskiej w Zakroczymiu, Rady Gminy 

Pomiechówek, Rady Gminy Czosnów, Rady Gminy Leoncin. 

§ 2.  Uzasadnienie do rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowodworskiego 

zobowiązując do przesłania petycji do właściwych podmiotów i zawiadomienia o tym 

wnoszącego petycję. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

/-/ Zdzisław Szmytkowski  



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/248/2022 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 27 stycznia 2022r. 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej, do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Nowodworskiego wpłynęła petycja (pismo z dnia 20.12.2021 r., data otrzymania 

23.12.2021 r.). 

Pismo Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku adresowane jest do 

Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych w Polsce, fundacja wnosi o „nadzwyczajne 

zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych (…)”. 

Zgodnie z 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). 

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

2018 poz. 870) adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu 

właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący 

petycję. 

Przewodniczący Rady 

/-/ Zdzisław Szmytkowski 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Mariusz Torbus 


