
Uchwała Nr VI/40/290/2021 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 25 października 2021 roku 

 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Gołymin – Ośrodek 

 

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870) w związku z art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920) Rada Powiatu 

Ciechanowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Powiatu Ciechanowskiego po rozpatrzeniu petycji złożonej przez mieszkańców 

Gminy Gołymin – Ośrodek dotyczącej podjęcia działań w celu przywrócenia kursu 

komunikacji autobusowej prowadzonej przez Sanimax Transport Ciechanów 

postanawia uwzględnić postulaty zawarte w petycji.  

 

§ 2. 

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując do 

zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Przewodniczący  

    Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

   /-/Sławomir Morawski 

 

 



 Załącznik do uchwały
Nr VI/40/290/2021
Rady Powiatu Ciechanowskiego              
z dnia 25 października 2021 roku

Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji, w sprawie rozpatrzenia petycji

mieszkańców Gminy Gołymin – Ośrodek dotyczącej podjęcia działań w celu

przywrócenia  kursu  komunikacji  autobusowej  prowadzonej  przez  Sanimax

Transport Ciechanów. 

Zgodnie z przepisem art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.

z 2018 r., poz. 870) po rozpatrzeniu petycji z dnia 15 września 2021 r. wniesionej

przez  mieszkańców Gminy Gołymin – Ośrodek  dotyczącej podjęcia działań w celu

przywrócenia kursu komunikacji autobusowej prowadzonej przez Sanimax Transport

Ciechanów,  Rada  Powiatu  Ciechanowskiego  postanawia  uwzględnić  postulaty

zawarte w petycji.

Uzasadnienie 

W dniu  15 września 2021 r.  do Rady Powiatu Ciechanowskiego wpłynęła

wniesiona przez mieszkańców Gminy Gołymin – Ośrodek, petycja z dnia 8 września

2021  r.  w  sprawie  podjęcia  działań  w  celu  przywrócenia  kursu  komunikacji

autobusowej prowadzonej przez Sanimax Transport Ciechanów.

Stanowisko dla  Rady Powiatu  w sprawie  rozpatrzenia petycji  przygotowała

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w formie uchwały Nr 4/2021 z dnia 15 września

2021 roku.

W  dniu  29  września  2021  roku  został  złożony  wniosek  do  Wojewody

Mazowieckiego o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji działań własnych w zakresie

przewozów  autobusowych  o  charakterze  użyteczności  publicznej  na  trasie:

Ciechanów, Władysławowo, Chrzanówek, Elżbiecin, Zygmuntowo, Opinogóra Górna,

Bogucin,  Pałuki,  Przytoka,  Kobylin,  Pajewo  Króle,  Nieradowo,  Obiedzino  Górne,

Konarzewo  Skuze,  Konarzewo  Marcisze,  Konarzewo  Sławki,  Pajewo  Wielkie,

Pajewo Cyty, Pajewo Szwelice, Wróblewo, Pomorze. 



Rada  Powiatu  Ciechanowskiego  postanawia  przychylić  się  do  postulatów

wniesionych w petycji, jednakże warunkiem realizacji wskazanych postulatów będzie

przyznanie dotacji od Wojewody Mazowieckiego do, którego został złożony wniosek

o dofinansowanie w/w zadania.

W związku z powyższym  zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym

brzmieniu

      Przewodniczący 

    Rady Powiatu Ciechanowskiego

   /-/ Sławomir Morawski


