
 

 

Uchwała Nr VI/53/391/2022 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 31 października 2022 roku 

 

w sprawie przekazania petycji według właściwości 

 

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

powiatowym (Dz. U. 2022 poz. 1526)  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 18 października 2022 roku w sprawie zaplanowania w budżecie na rok 2023 

środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników DPS i przyjęcie 

odpowiedniej wielkości środków na ten cel niezbędnych do regulacji płac od dnia                      

1 stycznia 2023 roku.  

 

§ 2. 

 

Złożoną petycję przekazuje się zgodnie z właściwością do Zarządu Powiatu. 

 

§ 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/53/391/2022 
Rady Powiatu Ciechanowskiego  

z  dnia 31 października 2022 r. 
 

 

W dniu 21 października 2022r. wpłynęła do Rady Powiatu Ciechanowskiego 

petycja z dnia 18 października 2022 roku w sprawie zaplanowania w budżecie na rok 

2023 środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników DPS i przyjęcie 

odpowiedniej wielkości środków na ten cel niezbędnych do regulacji płac od dnia                      

1 stycznia 2023 roku.   

W dniu 28 października 2022r. w czasie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków 

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

rozpatrywania petycji z niżej wymienionych względów. 

Petycja dotyczy zaplanowania w budżecie na rok 2023 środków finansowych na 

wzrost wynagrodzeń pracowników DPS i przyjęcie odpowiedniej wielkości środków na 

ten cel niezbędnych do regulacji płac od dnia 1 stycznia 2023 roku. Petycja została 

skierowana do organu stanowiącego (przewodniczącego i wszystkich radnych) oraz 

do organu wykonawczego tj. zarządu. Przygotowanie projektów uchwał oraz 

wykonywanie budżetu powiatu należy do wyłącznej właściwości zarządu powiatu (art. 

32 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym). Co więcej jednak, inicjatywa w 

sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej czy inicjatywna w sprawie 

sporządzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej przysługuje 

wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego tj. w przypadku powiatu 

Zarządowi Powiatu (art. 233 ustawy o finansach publicznych), co wyłącza właściwość 

rady w tej kwestii. Innymi słowy, Rada Powiatu nie może przygotować projektu uchwały 

budżetowej na rok 2023, co oznacza, że nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji. 

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. 

Z uwagi na powyższe petycja podlega przekazaniu według właściwości do 

Zarządu Powiatu, jako podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.  

 

      Przewodniczący  

    Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

   /-/ Sławomir Morawski 

 

 


