
Uchwała Nr VI/42/304/2021 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 29 listopada 2021 roku 

 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

 

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

powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920 ze zm.)  i art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia  11 lipca  2014 

r.   o petycjach  (Dz.U.  z 2018 r .  poz  870) Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Powiatu Ciechanowskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji                 

z dnia 25 września 2021 roku (data wpływu 02 listopada 2021 rok) w sprawie 

wyjaśnienia i podania powodu odebrania w trakcie roku szkolnego połączeń 

autobusowych, wożących dzieci z Zeńboka do szkół średnich na terenie Ciechanowa, 

których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski oraz przywrócenia 

połączenia z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

Przekazuje się petycję Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego jako organowi 

właściwemu do rozpatrzenia petycji.  

 

§ 3. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego do 

poinformowania wnoszących petycję o przekazaniu petycji zgodnie z właściwością. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodniczący  

    Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

           /-/  Sławomir Morawski 



Załącznik  
do Uchwały Nr VI/42/304 2021 
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z  dnia 29 listopada 2021 roku 

 

 

W dniu 2 listopada 2021 r. do Biura Rady Powiatu Ciechanowskiego wpłynęła 

petycja w sprawie wyjaśnienia i podania powodu odebrania w trakcie roku szkolnego 

połączeń autobusowych wożących dzieci z Zeńboka do szkół średnich na terenie 

Ciechanowa, których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski oraz 

przywrócenia połączenia złożona przez Mieszkańców Zeńboka.  

W dniu 19 listopada 2021 r. w czasie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków                  

i Petycji Komisja uznała, że Rada Powiatu Ciechanowskiego nie jest właściwa do 

rozpatrywania petycji z niżej wymienionych względów: 

1. do właściwości Rady powiatu należą sprawy wskazane w art. 12 ustawy z dnia        

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920 ze zm.)   

2. zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. 2020 poz. 920 ze zm.)  Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu, 

który wykonuje zadania powiatu określone przepisami prawa (art. 32 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920 ze 

zm.)   

3. Jednym z organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest powiat, do 

którego należy zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym, planowanie rozwoju transportu, organizowanie transportu 

oraz zarządzanie publicznym transportem. 

 

Wobec tego organem właściwym do zainicjowania działań w tym zakresie jest 

organ wykonawczy powiatu tj. Zarząd Powiatu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach, wniesiona petycja przekazana zostaje zgodnie                        

z kompetencją do rozpatrzenia przez właściwy organ. 

 

        Przewodniczący  

    Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

   /-/ Sławomir Morawski 

 


