
RADA POWIATU OTWOCKIEGO 
ul. Górna 13, 05-400 Otwock 

teł. 22 778-1-334, fax 22 778-1-338 
e-mail: rada@powiat-otwocki.pl  

UCHWAŁA NR 2441XXX111/21 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przekazania informacji publicznej 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), uchwała się, co następuje: 

1. Przekazuje się  Zarządowi Powiatu Otwockiego wniosek z dnia 10 lutego 2021 r. 
Pana Z. R. o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie z właściwością  merytoryczną. 

2. 1. Zobowiązuje się  Przewodniczącą  Rady Powiatu Otwockiego do przekazania 
Zarządowi Powiatu Otwockiego wniosku, o którym mowa w § 1 uchwały, wraz 
z niniejszą  uchwałą  oraz jej uzasadnieniem. 

2. Zobowiązuje się  Przewodniczącą  Rady Powiatu Otwockiego do przekazania 
niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem Wnioskodawcy. 

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 

Pan Z. R. wnioskiem z dnia 10 lutego 2021 r., przesłanym na adres e-mailowy Rady 
Powiatu Otwockiego (rejestracja ww. wniosku w Kancelarii Powiatu Otwockiego: 
11.02.2021 r.), wystąpił  o udostępnienie informacji publicznej: 
„Proszę  o przekazanie wykazu działek położonych w pasach drogowych (oznaczonych 
odcinkach) poszczególnych dróg powiatowych wymienionych w uchwale Nr 122/XV/19. 
Wnoszę  o przekazanie wykazu w szczegółowości - nr działki wraz z numerem/nazwą  obrębu, 
wraz z oznaczeniem numeru drogi powiatowej.". 
Powyższy wniosek dotyczy uchwały Nr 122/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 
19 grudnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie gminy 
Wiązowna. 

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego skierowała 
przedmiotową  sprawę  do merytorycznej komisji Rady Powiatu Otwockiego, mianowicie 
Komisji Gospodarki, Zasobu i Srodowiska. 

Podczas posiedzenia w dniu 22 marca 2021 r. ww. Komisja podjęła wniosek, 
iż  rekomenduje podjęcie uchwały o przekazaniu wniosku o udostępnienie informacji 
publicznej z dnia 10 lutego 2021 r. Zarządowi Powiatu Otwockiego zgodnie z właściwością  
merytoryczną. 
Zarząd proceduje tożsamy wniosek tego samego Autora, w tej samej sprawie. Zarząd jest 
podmiotem odpowiedzialnym merytorycznie za treść  projektu uchwały, jako projektodawca, 
jak również  za wykonanie uchwały, stąd właściwość  rzeczową  Rada określa jak na wstępie. 
Procedowanie tego samego wniosku przez Radę  i Zarząd równolegle oraz udzielanie 
odpowiedzi osobno przez te dwa podmioty należy uznać  za nieprawidłowe. Udzielenie 
informacji nie jest aktem władczym, stąd dla Autora, odpowiedź  Zarządu a nie Rady, nie jest 
uszczupleniem Jego praw, dlatego też  Rada nie widzi kolizji w tym, że zapytanie dotyczy 
uchwały Rady a udzielającym informacji jest Zarząd. 

Biorąc powyższe pod uwagę  zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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