
UCHWAŁA Nr XXXIV/230/2017 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 
z dnia 9 listopada 2017r. 

w sprawie przekazania i rozpatrzenia wniosków  

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

(Dz. U. z 2017r. poz. 1868) w związku z art. 223 §1, art. 243 i art. 244 §2 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 z 

późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§1 Rada Powiatu Nowodworskiego:  

1) uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosków z dnia 29.10.2017r. (data wpływu 

do Rady 03.11.2017r.) dot. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków (art. 

231 KK) - wnioski z pkt 1,3,4,7 i 9,  

2) uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku z pkt 5 i 6, 

3) uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku z pkt 8. 

 

§2 Wnioski, o których  mowa w  §1 Rada Powiatu postanawia przekazać do organów 

właściwych do ich rozpatrzenia tj.: 

1) Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim, w związku z tym, że 

stanowią zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 KK przez 

dyrektora PCPR (wnioski z pkt 1,3,4,7 i 9). 

2) PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim (wnioski z pkt. 5 i 6), jako organizatorowi 

pieczy zastępczej. 

3) Prokuraturze Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z tym, że zakaz 

zajmowania stanowiska to środek karny orzekany przez sąd w stosunku do osoby, która 

popełniła przestępstwo nadużywając stanowiska (art. 41 KK). 

 

§ 3 Rada Powiatu Nowodworskiego uznaje się za właściwą i pozytywnie załatwia (rozpatruje) 

wniosek z dnia 29.10.2017r. (data wpływu do Rady 03.11.2017r.) w części dotyczącej pkt 2 tj. 

o uwzględnienie (wzięcie pod uwagę) złożonych dotychczas skarg i wniosków przy 

rozpatrywaniu skargi na dyrektora PCPR. 

 

 § 4 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania wniosków oraz zawiadomienia 

wnoszącego o ich przekazaniu i rozpatrzeniu wniosku o którym mowa § 3 uchwały.  

 

§ 5 Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.   
 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/Katarzyna Kręźlewicz 


