
UCHWAŁA Nr L/311/2022 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla ucznia Szkoły 

Podstawowej w Kazuniu Polskim oraz możliwość promowania Powiatu Nowodworskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. 2022 poz. 1526) w związku w związku z art. 243 oraz 244 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2022 poz. 2000) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Powiatu 

Nowodworskiego uznaje się niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku z przyczyn określonych 

w uzasadnieniu. 

2. Rada Powiatu Nowodworskiego przekazuje wniosek zgodnie z właściwością do 

Starosty Nowodworskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowodworskiego, 

zobowiązując do powiadomienia wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

/-/Zdzisław Szmytkowski 

  



UZASADNIENIE do Uchwały Nr L/311/2022 

Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. 

W dniu 03.11.2022 r. (10.11.2022 r. data wpływu do Rady) wpłynął wniosek o przyznanie 

stypendium sportowego dla ucznia Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim oraz możliwość 

promowania Powiatu Nowodworskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu zgodnie z § 2 Uchwały nr II/7/2018 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady 

Powiatu Nowodworskiego, przekazał wniosek do rozpoznania Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 24.11.2022 r. po zapoznaniu się 

z wnioskiem rekomenduje Radzie Powiatu Nowodworskiego przekazanie wniosku zgodnie 

z właściwością do Starosty Nowodworskiego. 

Wykonanie, obecnie obowiązującej uchwały regulującej przyznawanie stypendium ze 

środków budżetu powiatu, tj. Uchwały nr IV/32/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 

29 marca 2007 w sprawie zasad udzielania stypendium Starosty Nowodworskiego za 

szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zostało powierzone Staroście. 

Zgodnie art. 243 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli organ, który otrzymał 

wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest przekazać go właściwemu 

organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu uznała o zasadności przekazania wniosku 

zgodnie z właściwością Staroście Nowodworskiemu. 

Rada Powiatu Nowodworskiego poucza wnioskodawcę o treści art. 246 § 1 Kpa (Dz. U 2022 

poz. 2000), który stanowi: Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku 

służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 Działu VIII kodeksu 

postępowania administracyjnego. 


