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ZAPYTANIE
do Starosty Otwockiego w sprawie publikacji porozumień w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego

Kierując się dobrem powiatowej wspólnoty samorządowej, przestrzeganiem zasad
praworządności, stosownie do art. 21 ust. 9,10, 11 ustawy o samorządzie powiatowym,
kieruję poniższe zapytanie.
Stan faktyczny.
W projektowanym porządku Nr 213 posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19.01.2022r. zawarty
był m.in. punkt:
2. Omówienie sprawy zachowania postanowień zawartych w porozumieniu Nr
S.OS.III.0310.1.2019 w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Celestynów zadania zarządzania
częścią drogi powiatowej Nr 2718W na odcinku od ul. Św. Kazimierza do ul. Obrońców Pokoju,
tj. ul. Jankowskiego w Celestynowie.
Na zawarcie porozumienia zgodę wyraziła Rada Powiatu w uchwale Nr 40/VI/19 z 3 kwietnia
2019 r. 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). Podstawą do
podjęcia tej uchwały były m.in. przepisy art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym w
brzmieniu:
2. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań
publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem,
na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.
Przepis art. 5 ust. 3 ww. ustawy określa wymóg publikacji takiego porozumienia.
3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Przeglądarka publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego nie odnalazła publikacji tego porozumienia.
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Pytania:
1) Proszę o wyjaśnienie, czy przedmiotowe porozumienie zostało skierowane przez
Starostę do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, oraz
wskazanie pozycji i daty publikacji.
2) W przypadku braku skierowania do publikacji tego porozumienia proszę o wskazanie
przyczyny takiego zaniechania.
3) Nadto w przypadku braku publikacji w Dz. Urz. proszę o wskazanie miejsca publikacji
tego porozumienia w BIP.
4) Proszę o wyjaśnienie, czy Starosta, w ramach jawności i przejrzystości, publikuje
rejestr porozumień na stronie internetowej, analogicznie jak CRU i ew. wskazanie
miejsca publikacji.
Proszę o odpowiedź na każde pytanie odrębnie.
Odpowiedź proszę przekazać na mój adres mailowy wskazany w Biurze Rady.
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