
Uchwała nr 153/XXVI/08
Uchwała w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego przyjmowania
wniosków i wydawania dokumentów paszportowych oraz akceptacji treści porozumienia z Wojewodą
Mazowieckim.

UCHWAŁA NR 153/XXVI/08

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w  sprawie  przyjęcia  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  dotyczącego  przyjmowania  wniosków i
wydawania dokumentów paszportowych oraz akceptacji treści porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża  się  zgodę  na  przyjęcie  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  dotyczącego  przyjmowania
wniosków i wydawania dokumentów paszportowych, określonego przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.
o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.), na zasadach zawartych w projekcie
porozumienia z Wojewodą Mazowieckim stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały oraz akceptuje się
treść w/w porozumienia.

§ 2.

Traci  moc uchwała  Nr 258/XXXIII/2002 Rady Powiatu w Otwocku  z  dnia  23 maja  2002  r.  w  sprawie
przejęcia  niektórych  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  dotyczących  przyjmowania  wniosków  i
wydawania paszportów.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak

Uzasadnienie

W dniu 31 grudnia 2008 r. traci moc porozumienie Nr 4/2002 zawarte w dniu 1 czerwca 2002 r. pomiędzy
Wojewodą  Mazowieckim  a  Zarządem  Powiatu  Otwockiego  dotyczące  przyjmowania  wniosków
paszportowych i wydawania paszportów mieszkańcom powiatu (Dz.U.W.M. Nr 146, poz. 3247 z 5 czerwca
2002 r.)
W wyniku starań podętych przez Zarząd Powiatu, Wojewoda Mazowiecki – działając na podstawie decyzji
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – wyraził zgodę na przekazanie do realizacji Powiatowi
Otwockiemu, z dniem 1 stycznia 2009 r. zadań określonych przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o
dokumentach  paszportowych  (Dz.  U.  Nr 143,  poz.  1027 z  późn.  zm.)  tj.  przyjmowanie  i  wydawanie
dokumentów  paszportowych  dla  mieszkańców  Powiatu  Otwockiego  i  Garwolińskiego  w  ramach
Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela.
Zgodę na przyjęcie do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i podpisanie porozumienia w tej
sprawie wyraża rada powiatu.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak


