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UCHWAŁA NR 127/XV/19

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania wniosku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), w związku z art. 243 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury 
w Otwocku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością wniosek z dnia 13 listopada 2019 r. Pana 
B. T.

§ 2. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku do przekazania 
Dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku wniosku, o którym 
mowa w § 1 uchwały wraz z niniejszą uchwałą oraz jej uzasadnieniem.

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku do przekazania 
Wnioskodawcy niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 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.

Prze y Rady

mailto:rada@powiat-otwocki.pl


Uzasadnienie

W dniu 13 listopada 2019 r. do Rady Powiatu w Otwocku drogą elektroniczną (e-mail) 
wpłynął wniosek Pana B. T. o powołanie „Społecznej Rady Programowej” PMDK.

Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku skierował ww. wniosek do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Otwocku.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 19 listopada 2019 r. wystąpił 
o opinię prawną w zakresie przedmiotowego wniosku.

Właściwość Rady Powiatu określa art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), z którego 
nie wynika, aby Rada Powiatu w Otwocku była właściwa do rozpatrzenia przedmiotowej 
sprawy.

Zgodnie z przedstawioną Komisji Skarg, Wniosków i Petycji opinią prawną 
przedmiotowy wniosek należy przekazać Dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury w Otwocku, który przedstawi go właściwemu organowi Placówki. Ewentualne 
powołanie „Społecznej Rady Programowej” PMDK wymagałoby zmian w Statucie, a do ich 
wprowadzenia właściwe są organy Placówki, nie zaś Rada Powiatu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Otwocku podczas posiedzenia 
w dniu 2 grudnia 2019 r. poddała analizie treść ww. wniosku oraz przedstawioną opinię 
prawną i zarekomendowała Radzie Powiatu podjęcie niniejszej uchwały.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


