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UCHWAŁA NR …………………. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia ……………………………. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

 

 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się,  
co następuje: 

 

§ 1. Zawiadamia się podmiot wnoszący petycję z dnia 1 marca 2019 r. „w sprawie 

współfinansowania i współrealizacji przez Powiat Otwocki budowy skrzyżowania 

bezkolizyjnego (tunel) z linią kolejową nr 7 w ciągu drogi powiatowej - ul. Jankowskiego  

w Celestynowie”, o sposobie jej załatwienia, zgodnie z przedstawionym do niniejszej 

uchwały uzasadnieniem.  

 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku do przekazania 

niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem podmiotowi wnoszącemu petycję. 
 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie               

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat Marcin Bandura 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 20 marca 2019 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego została przekazana przy piśmie  

z dnia 15 marca 2019 r. – petycja z dnia 1 marca 2019 r. „w sprawie współfinansowania  

i współrealizacji przez Powiat Otwocki budowy skrzyżowania bezkolizyjnego (tunel) z linią 
kolejową nr 7 w ciągu drogi powiatowej - ul. Jankowskiego w Celestynowie”, skierowana do 

Rady Powiatu w Otwocku. 

 Zgodnie  z  art.  9  ust.  2  ustawy  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  petycjach  (tekst jedn. 

Dz.  U.  z  2018  r. poz.  870) „Petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.”. 

Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) „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.”. 

W związku z powyższym stosownie do swoich kompetencji wynikających z art. 14 

ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku  

20 marca 2019 r. skierował ww. petycję do Komisji Budżetowej, Komisji Gospodarki, 

Zasobu i Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Otwocku. 

Następnie wystąpił do Zarządu Powiatu w Otwocku z prośbą o przedstawienie 

merytorycznego stanowiska w ww. sprawie.  

 W kwestii ww. przedsięwzięcia Rada Powiatu odbyła dyskusję podczas V sesji w dniu  

28 marca 2019 r., w wyniku której grupa radnych Powiatu Otwockiego w dniu 29 marca br. 

skierowała do Przewodniczącego Rady wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady 

Powiatu w Otwocku.  

 Rada Powiatu w Otwocku podczas VI sesji - nadzwyczajnej 3 kwietnia 2019 r. podjęła 

poniższe uchwały:  

1) Nr 40/VI/19 - w sprawie powierzenia Gminie Celestynów  prowadzenia zadania  

w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2718W -  Celestynów (od dr. woj. 797  

ul. Regucka - ul. św. Kazimierza - ul. Jankowskiego) - do dr. pow. 2717W  

(ul. Obrońców Pokoju); 

2) Nr 41/VI/19 - w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2019 – 2031, z późn. zm. 

 

Rada Powiatu w Otwocku podejmując ww. uchwały wyraziła zgodę na powierzenie 

Gminie Celestynów zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową Nr 2718W - Celestynów 

(od dr. woj. 797 ul. Regucka - ul. św. Kazimierza - ul. Jankowskiego) - do dr. pow. 2717W 

(ul. Obrońców Pokoju) dla potrzeb budowy przejazdu bezkolizyjnego przez tory kolejowe 

oraz wprowadziła do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata  

2019-2031 nowe zadanie inwestycyjne w postaci pomocy finansowej dla Gminy Celestynów 

w latach 2020 – 2022, w związku z planowanym przedsięwzięciem. 

Należy uznać, że Rada Powiatu w Otwocku rozpatrzyła zgłoszoną petycję poprzez 

podjęcie powyższych uchwał przy zaangażowaniu koniecznych działań w celu umożliwienia 

wykonania przedmiotowej inwestycji, w pełni popierając zgłoszoną inicjatywę.  
 Mając na względzie całokształt przeprowadzonego w tej sprawie postepowania, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Otwocku rekomendowała podjęcie 

niniejszej uchwały.  

 

Opracował: 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Marcin Olpiński 

 

Sekretarz Powiatu  

Zbigniew Rak 


