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UCHWAŁA NR 192/XXV/20

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia 5 listopada 2020 r.

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 2020 r. poz. 920) 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 27 sierpnia 2020 r. „o podjęcie 
przez Radę Powiatu Otwockiego uchwały intencyjnej o treści zbliżonej do tekstów przyjętych 
przez inne organy, które stanowczo sprzeciwiają się podziałowi Mazowsza”, o sposobie jej 
załatwienia, zgodnie z przedstawionym do niniejszej uchwały uzasadnieniem.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Otwockiego 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.
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Uzasadnienie

28 sierpnia 2020 r. do Kancelarii Powiatu Otwockiego wpłynęła petycja z dnia 
27 sierpnia 2020 r. „o podjęcie przez Radę Powiatu Otwockiego uchwały intencyjnej o treści 
zbliżonej do tekstów przyjętych przez inne organy, które stanowczo sprzeciwiają się podziałowi 
Mazowsza”, skierowana do Rady Powiatu Otwockiego.

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 2020 r. poz. 920) „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 Otwockiego 
2 września 2020 r. skierował ww. petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 
Otwockiego.

27 sierpnia 2020 r. Rada Powiatu Otwockiego podczas XXIII sesji podjęła stanowisko 
Nr 5/2020 w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego. Zgodnie 
z § 1 ust. 5 ww. stanowiska: „Rada Powiatu Otwockiego kategorycznie odrzuca nieprzemyślaną 
propozycję podziału Województwa Mazowieckiego.”.

W związku z powyższym należy uznać, że Rada Powiatu Otwockiego podejmując 
przedmiotowe stanowisko rozpatrzyła zgłoszoną petycję.

Ponadto stanowisko zostało przekazane m.in.: Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi 
Senatu RP, Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów. Jak również zostało podane do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mając na względzie powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 
Otwockiego rekomendowała podjęcie niniejszej uchwały.


